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FADE IN:

EXT. FLORESTA - NOITE1

Uma adolescente, usando um casaco vermelho, comprido, corre
pela floresta com uma bolsa de couro. Nas árvores, vários
corvos, sentados nos galhos, se escondem em meio às folhas. 

Dentro da bolsa, há várias mandrágoras. Algumas possuem
frutos amarelos, pequenos, além das suas folhas. De repente, 
a adolescente ouve um barulho atrás de si. Uma mão masculina
segura o seu casaco. Quando ela está prestes a se virar, um
livro cai da bolsa de couro. Não é possível ver o seu rosto.

(DETALHAR) O livro cai aberto no chão, nas páginas iniciais
do conto “Os Três Pássaros”. Na folha esquerda, há uma
ilustração de três pássaros: um corvo, um pássaro usando uma
coroa e um grande pássaro cego com garras e bico de metal. Um
corvo desce da árvore e bica as páginas.

INT. CASA DE CECÍLIA - DIA2

O despertador de um celular, apoiado em um livro de 
jornalismo aberto, em cima de uma mesinha de cabeceira, TOCA
ALTO. São 06h30.

CECILIA, 34, vestida apenas com um camisão velho, cheio de 
buracos, está dormindo meio coberta. Suas olheiras são
profundas. Em uma cadeira, no canto do quarto, há um monte de 
roupas amassadas. Na janela, dois vasos com plantas mortas.

O despertador CONTINUA TOCANDO e ela, sem abrir os olhos, 
tenta pegá-lo com a mão. Mas acaba acertando um prato sujo, 
que está ao lado do celular. O prato cai no chão. 

Cecília toma um susto , acorda e olha do prato para a 
cabeceira, do lado da cama. Nela, além do celular e do livro, 
há uma foto de Olívia, sorrindo.

Ela respira fundo antes de desligar o despertador. Ao ver o 
horário, levanta correndo, SAI e fecha a porta. 

INT. SALA DE AULA - DIA3

OLIVIA, 12, está sentada no fundo da sala de aula, rabiscando
uma mulher no caderno. Suas pernas estão dobradas em cima da 
cadeira. Olivia tem o cabelo quase raspado e usa um casaco
rasgado por cima da farda.

A sala está cheia, mas todas as cabeças ao redor de Olívia
estão abaixadas. Os alunos estão dormindo.  



A PROFESSORA, impaciente com a falta de atenção da turma, e 
notando a atitude da menina, chama a sua atenção.

PROFESSORA
Olívia...

Olívia continua desenhando.

PROFESSORA (CONT’D)
Olívia.

Um garoto, sentado atrás dela, chuta sua cadeira. A mão de 
Olívia escorrega, borrando o desenho. A menina olha para ele
e então para a professora.

PROFESSORA (CONT’D)
A sua redação sobre as férias. Leia
para turma, por favor.

OLÍVIA
Não tem nada interessante nela, 
professora.

PROFESSORA
Uma menina tão criativa , que 
desenha até nas horas erradas... 
C o m c e r t e z a e s c r e v e u a l g o
interessante.

Algumas crianças cochicham na frente da sala e começam a rir.

PROFESSORA (CONT’D)
Qual o motivo da risada, Léo?

As crianças se calam.

PROFESSORA (CONT’D)
Divida com a turma. Queremos rir
também.

LÉO continua calado. A professora o encara, até que HELEN, 
uma aluna de cabelo comprido e liso, perfeitamente amarrado
em um rabo de cavalo, com o caderno aberto na mesa, repleto
de anotações, responde.

HELEN
Ele disse que Olívia não quer ler
porque deve ter inventado algo na
redação.

PROFESSORA
Como o que?

Helen olha para Olívia.
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HELEN
Que ela tem uma mãe.

As crianças voltam a rir. Helen sorri. Olívia encara o 
desenho.

EXT. RUA DO PRÉDIO DO JORNAL - DIA4

Cecília SAI de um táxi e chega ao prédio da redação, tentando
ajeitar sua camisa amassada com uma mão, enquanto olha o 
celular com a outra.

INT. HALL DO PREDIO DO JORNAL - MOMENTOS DEPOIS5

Cecília espera o elevador, ainda olhando o celular. O 
elevador chega, ela ENTRA. 

INT. ANDAR DA REDAÇÃO DO JORNAL - MOMENTOS DEPOIS6

O elevador chega no andar da redação. Cecília abre a porta, 
ENTRA e todos a aplaudem.

CORTA PARA:

INT. ELEVADOR DO PREDIO DO JORNAL - MOMENTOS DEPOIS7

O elevador APITA e alguém abre a porta.

JORNALISTA 1
Já sabe se vai ou se fica?

Cecília olha para frente. Ela ainda está dentro do elevador. 

JORNALISTA 1 (CONT’D)
Eu apostei que você também ia
embora.

Um jornalista, com uma caixa cheia nas mãos, segura a porta 
com o corpo . Dentro dela, há dois porta retratos, um
grampeador, uma agenda e alguns estojos.

CECILIA
Não entendi.

Ele levanta a caixa com as mãos.

JORNALISTA 1
As demissões, não ficou sabendo?

Cecília não responde.
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JORNALISTA 1 (CONT’D)
Bom, pelo visto vou ficar devendo
cinco reais ao Edgar.

Cecília o encara e SAI do elevador. O jornalista continua 
parado, segurando a porta.

JORNALISTA 1 (CONT’D)
Boa sorte lutando para continuar
nesse lugar.

CECILIA
Boa sorte lutando para voltar para 
ele.

O jornalista ri.

JORNALISTA 1
Que vida a que escolhemos, não é?

Ele ENTRA no elevador e bate a porta.

INT. REDAÇÃO DO JORNAL - MOMENTOS DEPOIS8

Ao ENTRAR na redação, Cecília nota que o lugar está vazio, 
fora a presença de três jornalistas. Dois deles andam até
ela.

JORNALISTA 2
Grande dia para você, hein?

Ele levanta um jornal impresso, mostrando a capa, ilustrada
com a foto de um homem bem vestido, na faixa dos 30 anos, 
sendo levado pela polícia, algemado. “A VERDADE POR TRÁS DO 
DINHEIRO”.

CECÍLIA
Para a cidade.

JORNALISTA 2
Claro. Para a cidade.

JORNALISTA 3
Mas não para todos.

Cecília não responde.

JORNALISTA 3 (CONT’D)
Houve algumas demissões hoje.

CECILIA
Eu percebi.
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Eles ficam em silêncio.

JORNALISTA 2
O Oscar estava te procurando.

Cecília começa a andar em direção a uma sala.

JORNALISTA 3
Parabéns pela matéria!

Cecília já está de costas, e faz um aceno com a mão, sem
parar de andar.

INT. PATIO DA ESCOLA - DIA9

Olívia desce as escadas sozinha, com pressa e se dirige até
Helen, que está em pé, no meio do pátio.

OLÍVIA
Ei! Helen!

Helen olha para Olívia, mas vira de costas e sai andando com
o seu grupo de amigas, todas vestidas iguais a ela. Apenas as 
cores das roupas são diferentes.

OLIVIA
Não vire as costas para mim!

Helen se vira novamente.

HELEN
Ou o que?

Olívia pula em cima dela, puxa seu rabo de cavalo e a joga no 
chão. As duas começam a brigar.

INT. CORREDOR DA ESCOLA - DIA10

Olívia está sentada no chão do corredor, em frente à sala da 
coordenação. A COORDENADORA, uma mulher em torno dos 50 anos, 
com um coque alto e muito gel no cabelo, sai da sala e vê a 
menina. O corredor está vazio.

COORDENADORA
Ainda aqui?

OLIVIA
Pelo visto, sim.

COORDENADORA
Não é assim que se responde um
adulto.
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Olívia fica quieta.

COORDENADORA (CONT’D)
Já ligou para o seu pai?

OLIVIA
Ele está atrasado.

COORDENADORA
E sua mãe?

Olívia dá de ombros. A coordenadora se vira para ir embora, 
mas para no meio do caminho.

COORDENADORA (CONT’D)
Bem, não esqueça de entregar sua 
advertência. Vamos saber se você
não entregar.

A coordenadora vai embora. De repente, um pássaro pequeno, 
branco e cinza, com galhas pretas na cabeça aparece na
janela. Olívia o encara. O pássaro, ao sentir a atenção da 
menina, abre os olhos, inclusive o terceiro, localizado no 
meio da sua barriga. 

INT. CASA DE SAMUEL - TARDE11

SAMUEL, 38, um homem elegante, com roupas muito bem passadas
e cabelo bem cortado, está cozinhando, de costas para a mesa 
da cozinha, usando um avental, e uma luva na mão esquerda. A 
campainha TOCA.

SAMUEL
Olívia!

Silêncio.

SAMUEL (CONT’D)
Olívia!

Samuel desliga o fogão e vai atender a porta.

INT. CASA DE SAMUEL - MOMENTOS DEPOIS12

Samuel permanece segurando a maçaneta, parado. Cecília ENTRA
na casa e se vira para ele.

CECILIA
O cheiro está bom.

Samuel fecha a porta.
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SAMUEL
Ainda não está pronto.

CECILIA
E Olívia?

SAMUEL
No quarto.

Cecília faz menção de sair do cômodo e ir atrás da filha.

SAMUEL (CONT’D)
Você sabe que é culpa sua, não é?

Cecília para de andar.

SAMUEL (CONT’D)
Você não tem o direito de ficar
sumindo assim.

CECILIA
Eu ando ocupada.

SAMUEL
Com o jornal, eu sei. 

CECILIA
Isso não é justo.

SAMUEL
Realmente, não é.

Samuel liga o fogão novamente.

CECILIA
Eu não estava pronta.

SAMUEL
São 12 anos, Cecília. Quando você
vai ficar pronta?

Cecília SAI, sem olhar para Samuel, se dirigindo ao quarto da 
filha.

INT. QUARTO DE OLÍVIA - TARDE13

Olívia está deitada na cama, com as pernas para cima, na
parede. Com uma mão ela segura uma HQ, e com a outra abraça
um dinossauro de pelúcia. 

A capa da revista possui um homem com cabeça de corvo, 
vestido todo de preto, lutando contra bandidos armados. No 
título: HOMEM-CORVO.
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CECILIA
Posso entrar?

Olívia não responde. Cecília ENTRA.

CECILIA (CONT’D)
O que você está lendo?

Cecília senta na cama. Olívia abaixa a HQ.

OLÍVIA
Nada.

Ela esconde a HQ atrás do corpo , e senta segurando o 
dinossauro no colo.

CECILIA
Eu soube o que aconteceu na escola 
hoje.

OLIVIA
Ele disse que não ia te contar.

CECILIA
A coordenadora me ligou.

Olívia muda de posição e solta o dinossauro.

CECILIA (CONT’D)
Qual foi o motivo da briga, dessa
vez?

OLIVIA
Por que você se importa?

CECILIA
Porque eu sou sua mãe.

Cecília tenta segurar a mão de Olívia, mas a menina não
deixa.

OLIVIA
Você não age como uma.

Cecília segura o dinossauro.

CECILIA
Vou combinar com o Samuel para eu
te buscar na escola essa semana. A 
g e n t e p o d e p a s s a r n a q u e l a
sorveteria que você gosta.

Olívia suspira.
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OLIVIA
Tentando me comprar com sorvete?

CECILIA
Funcionou?

Cecília começa a balançar o bicho de pelúcia na direção da 
filha. Olívia ri.

OLIVIA
Sim.

INT. CASA DE IOLANDA - NOITE14

IOLANDA, 60, está vestida com uma blusa escura, de manga
comprida, que quase ultrapassa o seu pulso. Sua mãos, já
velhas, possuem unhas compridas e pontudas, e estão cheias de 
anéis. 

Ela prepara uma mistura de ervas em cima de uma mesa pequena, 
coberta com uma toalha preta. Só é possível ver suas mãos, 
catando as ervas e jogando-as em um saco de tecido.

Na mesa, há também uma escultura de madeira do pássaro com
galhas e três olhos. Ele está rodeado por velas acesas e 
pedras pretas e brancas.

INT. PATIO DA ESCOLA - DIA15

Olívia está sentada no chão, sozinha, observando as outras
crianças brincando em grupo. Ela segura uma HQ em uma das
mãos, quando JOANA, uma menina da sua idade, de cabelo
bagunçado e sorriso torto, se aproxima.

JOANA
O que você está fazendo?

Olívia olha da HQ para a menina. O pássaro de três olhos
aparece atrás de Joana, afastado. Olívia fica imóvel.

JOANA (CONT’D)
Qual a história?

Olívia continua encarando o pássaro, distraída, e começa a se 
levantar. Joana olha para trás.

JOANA (CONT’D)
Você não sabe falar?

OLÍVIA
Espera.
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Olívia levanta.

JOANA
O que?

OLIVIA
Fica quieta.

Olívia tenta andar devagar em direção ao animal, mas a menina
segura o seu braço.

JOANA
Você é estranha.

O pássaro voa. 

INT. JORNAL - DIA16

Cecília está em sua sala, fazendo uma ligação, quando uma
jornalista ENTRA sem bater.

JORNALISTA 4
Você vem?

Cecília faz um gesto com as mãos, sem entender.

CECÍLIA
Voltamos a ter reunião de pauta?

JORNALISTA 4
O novo chefe quer dar um aviso ou
algo assim.

CECILIA
Ah, assim que eu terminar aqui...

Cecília finaliza a ligação. A jornalista a interrompe.

JORNALISTA 4
Fonte difícil?

CECILIA
Seria difícil, se atendessem.

A jornalista ri e SAI. Cecília tenta ligar mais uma vez.

INT. JORNAL - MOMENTOS DEPOIS17

Cecília SAI da sala e se dirige ao corredor, lendo algo no 
celular. A jornalista se aproxima.
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JORNALISTA 4
Conseguiu?

Cecília responde sem tirar os olhos da tela.

CECILIA
Não.

A jornalista aponta para um colega, colocando as coisas em 
uma caixa.

JORNALISTA 4
Demitiram mais um.

Cecília olha para o homem.

JORNALISTA 4 (CONT’D)
Mas você não parece preocupada.

Cecília voltar a olhar para o celular.

CECÍLIA
Eu estou sempre preocupada.

JORNALISTA 1
Por isso o celular?

CECILIA
Trabalhar é a melhor distração.

Elas ENTRAM na sala de reuniões.

INT. JORNAL - MOMENTOS DEPOIS18

A sala está cheia. Cecília se posiciona em um dos cantos, 
afastada da porta. OSCAR, 50, editor do jornal, um homem
baixo, de cabelo ondulado e curto, vestido com a camisa
social fechada até o pescoço, é um dos últimos a entrar. Ao
ver Cecília, se dirige até ela.

OSCAR
Eu estava te procurando.

CECILIA
Eu estava ocupada.

Ele ri.

OSCAR
Ocupada ou a fama já te subiu à 
cabeça?
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CECILIA
Ocupada.

Oscar coloca a mão nas costas de Cecília.

OSCAR
Cecília, eu preciso...

HENRIQUE ALBUQUERQUE, 70, um homem arrogante, impaciente e o 
novo dono do jornal ENTRA na sala. Henrique é ainda mais
baixo do que Oscar, tem cabelos ralos e uma barba grisalha. 
Na mão direita, um anel de ouro com um brasão gravado em uma
pedra verde é o único enfeite em sua vestimenta.

HENRIQUE
Espero que todos estejam presentes.

Ele olha em volta, andando até a ponta mais vazia da sala.

HENRIQUE (CONT’D)
Mas não se preocupem, eu pretendo
ser breve.

Henrique respira devagar, olhando para todos os jornalistas
ali.

HENRIQUE (CONT’D)
Algumas mudanças vão acontecer por
aqui. E sei que elas serão bem
v i n d a s ,  p o r q u e v o c ê s s ã o
jornalistas que buscam a evolução e 
a melhora da sociedade, assim como
eu.

Ele nota Cecília no fundo, balançando a cabeça em 
discordância, de forma sutil.

HENRIQUE (CONT’D)
Mas quero que a qualidade de sempre
permaneça. As nossas matérias devem
se ater a todas as versões dos 
fatos. Minha preocupação é com a 
verdade.

Algumas pessoas aplaudem.

HENRIQUE (CONT’D)
Também sei que muitos de vocês
estão preocupados por causa das
demis sões rece ntes . Mas não
pretendemos fazer mais nenhum corte
de pessoal.

Ele encara Cecília.
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HENRIQUE (CONT’D)
Por enquanto.

INT. JORNAL - DIA19

Oscar e Cecília estão em outra sala da redação. Oscar está
sentado e Cecília anda de um lado para o outro, devagar.

CECÍLIA
A verdade. Assim que ele chama os 
amigos empresários dele agora?

OSCAR
Cecília...

CECILIA
Não me chame assim.

OSCAR
Pelo seu nome?

CECILIA
Ele não vai me demitir.

Oscar fica em silêncio.

CECILIA (CONT’D)
Foi uma matéria importante. Ele não
vai me demitir.

OSCAR
Ok, eu acredito em você, ele não
vai te demitir. Mas talvez seja
melhor...

Cecília arranca uma pele do dedo, concentrada.

OSCAR (CONT’D)
Eu acho melhor você passar um tempo 
afastada da redação.

CECILIA
Eu não gosto de trabalhar em casa.

OSCAR
Não. Não desse jeito.

CECILIA
De nenhum jeito.

OSCAR
Eu quis dizer que é melhor você
tirar férias.
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CECILIA
Não, obrigada.

OSCAR
Se você realmente não quer ser a 
próxima pessoa entrando naquele
elevador com uma caixa , tire 
férias.

CECILIA
Não.

Oscar suspira fundo.

OSCAR
Então você está suspensa. Duas
semanas.

CECILIA
Eu n...

OSCAR
Como anda Olívia?

Cecília se apoia em uma das cadeiras, ainda em pé. Oscar 
levanta e coloca a mão em seu ombro.

OSCAR (CONT’D)
Eu imaginei. Aproveite as duas
semanas.

Ele aperta o ombro de Cecília e SAI.

INT. SALA DA COORDENADORA - DIA20

Samuel e Olívia estão sentados em frente à coordenadora. 
Cecília ENTRA na sala, atrasada.

CECILIA
O que aconteceu?

Ela nota Samuel a encarando.

CECILIA (CONT’D)
Eu tive um imprevisto.

COORDENADORA
Bem, agora que todos estão aqui, eu
posso começar.

Cecília senta.
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COORDENADORA (CONT’D)
Olívia vem apresentando atitudes
agressivas em relação aos colegas. 

Ela olha para Cecília.

COORDENADORA (CONT’D)
Imagino que a senhora se lembre da 
minha última ligação.

CECILIA
Sim, mas eu achei que tinha sido só
uma vez.

COORDENADORA
Infelizmente não . Tem sido um
comportamento recorrente. A última
vez foi hoje, no intervalo.

A coordenadora aponta pela janela da sala para Joana, sentada
na sala de espera, com o rosto machucado.

SAMUEL
Por quê?

Antes que Olívia possa responder, a coordenadora continua.

COORDENADORA
Em decorrer dessas atitudes, eu
preciso avisar a vocês que Olívia
corre a chance de ser suspensa.

Ela olha de Samuel para Cecília.

COORDENADORA (CONT’D)
Talvez até expulsa.

CECILIA
O que nós podemos fazer?

COORDENADORA
Bom, minha primeira sugestão é que 
Olívia se afaste um pouco do mundo
imaginário e violento dessas
revistas que ela gosta de ler.

A coordenadora coloca algumas HQs em cima da mesa. As capas
apresentam o Homem-Corvo batendo em vilões, de diferentes
formas. Olívia tenta puxá-las, mas a mulher as segura.

COORDENADORA (CONT’D)
Nós não aprovamos nenhum tipo de 
leitura que incite esse tipo de 
comportamento nos nossos alunos.
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OLIVIA
Não foi por causa das revistas.

COORDENADORA
Eu sugiro que vocês arranjem um
outro tipo de material para ela...

OLIVIA
Pare de falar como se eu não
estivesse aqui.

COORDENADORA
Imagino que uma boa conversa quando 
chegarem em casa talvez ajude.

Olívia tenta pegar as HQs novamente , sem sucesso. Ela
levanta.

COORDENADORA (CONT’D)
Pare.

Samuel tenta fazer a filha sentar, mas ela o empurra, grita e 
SAI da sala. Cecília levanta e SAI atrás dela . A 
coordenadora, em choque, olha para Samuel.

COORDENADORA (CONT’D)
Se isso continuar nós não teremos
outra opção.

Samuel afirma com a cabeça, pega as HQs e SAI da sala.

INT. CASA DE CECÍLIA - NOITE21

Cecília está em pé na cozinha, observando a comida congelada
rodar no microondas. Ela bate com os dedos impacientes na
bancada. A comida para, o microondas FAZ BARULHO, o telefone
TOCA. Cecília olha da comida para o telefone, e se decide 
pelo último.

CECILIA
Alô?

Do outro lado do telefone, francisco começa a tossir.

CECILIA (CONT’D)
Pai?

A tosse continua por um tempo.

FRANCISCO (V.O.)
Desculpe, querida. 
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CECILIA
Você anda tomando seus remédios?

FRANCISCO (V.O.)
Sim, senhora. Mas não liguei por
isso.

CECILIA
O que aconteceu?

FRANCISCO (V.O.)
Só queria saber como as coisas
andam. Você, o trabalho, Olívia...

Cecília fica em silêncio e coloca a comida para esquentar
novamente no microondas.

FRANCISCO (V.O.)
Ruim assim, é?

Cecília continua em silêncio, tamborilando os dedos na mesa.

FRANCISCO (V.O.)
Alice?

CECILIA
Oi, Pai.

FRANCISCO (V.O.)
Alice?

Cecilia ri.

CECILIA
Foi atrás do coelho.

FRANCISCO (V.O.)
Branca de Neve?

CECILIA
Comeu a maçã.

FRANCISCO (V.O.)
Cinderela?

CECILIA
Perdeu o sapato.

FRANCISCO (V.O.)
Cecília?

CECILIA
Tirou férias.
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FRANCISCO (V.O.)
Férias? Do trabalho? Por causa da 
reportagem?! Sabia que eles iam
reconhecer seu trabalho! Que...

CECILIA
Pai, por que você ligou?

Francisco demora um pouco para responder.

FRANCISCO (V.O.)
Lembra da cabana? Eu combinei de 
entregá-la para os novos donos
daqui a duas semanas...

CECILIA
Eu vou.

FRANCISCO (V.O.)
Eu ia arrumar e limpar antes de 
passar a chave para eles, mas com a 
doença...

CECILIA
Não se preocupe. Eu dou um jeito.

FRANCISCO (V.O.)
Enfim, era isso.

Eles ficam em silêncio por um tempo, até o velho tossir e 
parar.

FRANCISCO (V.O.)
Cecilia, eu...

CECILIA
Eu sei. Te ligo quando chegar lá.

FRANCISCO (V.O.)
Ok. Ok. Obrigado.

Cecília desliga o telefone. O microondas volta a APITAR. Ela
abre a sua porta. A comida está queimada.

EXT. COLINA - DIA22

THEO, 12, um menino meigo e agitado, está sentado no topo da 
colina, esculpindo um pássaro numa madeira pequena. Há
hematomas em seus joelhos. Em sua frente, um livro aberto. O 
mesmo que caiu na floresta. Theo encara a ilustração do 
pássaro grande e cego, com garras e bico de metal. As suas
asas estão abertas. Theo balança o pé enquanto esculpe.
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INT. CASA DE SAMUEL - NOITE23

Olívia está sentada, deslizando o dedo na bancada da cozinha, 
enquanto Samuel prepara o jantar. A campainha TOCA. Olívia  
se levanta, abre a porta e vê Cecília. A menina deixa a porta 
aberta, sem falar com a mãe, e volta para onde estava
sentada. Cecília ENTRA na casa.

SAMUEL
Quem...

Ele olha para trás e vê a ex-mulher.

SAMUEL (CONT’D)
Ah. Oi.

CECILIA
Qual o cardápio da noite?

Ela se aproxima dele e do fogão.

SAMUEL
Macarrão a la Olivia.

Cecília olha para filha.

OLIVIA
Macarrão com carne e batata frita.

Ela ri e nota algumas revistas infantis, voltadas para 
meninas, na bancada.

CECILIA
Novos hábitos de leitura?

OLIVIA
Eu não gosto dessas revistas.

SAMUEL
Mas devia gostar. São apropriadas
para você.

OLIVIA
Apropriadas? Por que?

Ele ignora a filha e se vira para Cecília, ainda cozinhando.

SAMUEL
Qual o motivo da visita?

CECILIA
Papai me ligou.
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SAMUEL
Como ele está?

CECILIA
Doente. Ainda. Ele quer que eu vá
até a cabana.

SAMUEL
Ah, então é isso.

Cecília olha para ele, que começa a colocar o macarrão em 
dois pratos.

CECILIA
Não entendi.

SAMUEL
Quanto tempo você vai ficar longe? 
Podia ter avisado por telefone.

CECILIA
Na verdade...

OLIVIA
Você vai viajar?

CECILIA
Sim.

SAMUEL
Eu sabia.

CECILIA
Eu estou aqui por outro motivo. 
Dessa vez eu quero que Olívia vá
comigo.

Samuel para de colocar comida no prato.

SAMUEL
Ela tem escola.

CECILIA
Du vi d o q ue  a e sc o la  vá se r
contrária a ela passar uma, talvez
duas semanas fora.

SAMUEL
Não acho que é o melhor momento
para ela se afastar do ambiente
escolar.
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CECILIA
Tenho certeza que aquela mulher
discorda.

Ele olha para a filha.

SAMUEL
As suas aulas de ballet começam
essa semana.

OLIVIA
Eu quero ir.

SAMUEL
Quando você pretende partir?

CECILIA
Em dois dias. 

SAMUEL
Amanhã te dou uma resposta, então.

Cecília faz um sinal afirmativo com a cabeça, e se vira para 
ir embora.

OLIVIA
Você não vai jantar com a gente?

Cecília olha para Samuel e para os dois pratos em cima da 
mesa.

CECILIA
Eu já jantei. Mas a gente se vê em 
dois dias, ok?

Olívia dá um sorriso amarelo.

OLIVIA
Ok.

Samuel senta do lado da filha, e começa a comer.

EXT. RUA - DIA24

Samuel e Cecília estão em pé, em frente à casa de Samuel. O 
carro de Cecília é pequeno, e está parado próximo a eles. 
Samuel apoia as costas no fundo do carro.

SAMUEL
Me ligue quando chegar lá.

CECILIA
Eu sei.
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SAMUEL
Ela é alérgica a...

CECILIA
Ela também é minha filha. Eu sei.

SAMUEL
Durante esses anos você foi e 
voltou sem aviso. Eu não sei o que 
você sabe.

Cecília o encara.

CECILIA
Eu sei tudo o que eu preciso saber 
sobre ela.

Olívia aparece na porta de casa, carregando uma mochila e o 
dinossauro de pelúcia.

SAMUEL
Então você já sabe que depois dessa
viagem, vocês vão se afastar.

Olívia caminha até o carro.

SAMUEL (CONT’D)
Duas semanas não compensam tantos
anos.

Olívia se aproxima deles.

OLIVIA
Vamos?

Samuel abre a porta dos fundos.

OLIVIA (CONT’D)
Eu já posso ir na frente.

SAMUEL
Sem discussão.

Olívia entra no fundo do carro. As mochilas de Cecília estão
em cima do banco, a menina as empurra para o lado. Samuel 
fecha a porta. Cecília abre a porta da frente.

SAMUEL (CONT’D)
Até daqui uma semana.

CECILIA
Duas.
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SAMUEL
Ela vai querer voltar antes.

Cecília entra no carro e bate a porta.

INT. CARRO - NOITE25

Olívia está no fundo do carro, abraçando o dinossauro e 
olhando pela janela. Cecília a encara pelo retrovisor.

CECILIA
Tudo bem por aí?

Olívia continua distraída.

CECILIA (CONT’D)
Livs?

OLIVIA
Oi.

CECILIA
Tem uma sacola de lanches aí atrás, 
se você quiser comer alguma coisa.

OLIVIA
Não.

Elas ficam em silêncio por um momento. Cecília decide ligar o 
rádio.

OLIVIA (CONT’D)
Quantas vezes você já se mudou?

A mão de Cecília para antes dela apertar o botão.

CECILIA
Três. Da cabana para a cidade. E 
duas vezes de bairro.

OLIVIA
Eu gosto de mudanças.

CECILIA
Eu não.

OLIVIA
Por que?

CECILIA
Muita bagunça. A sensação que eu
tenho é de estar no limbo. Por um
tempo.
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OLIVIA
Limbo?

CECILIA
Sim. Sempre à margem do resultado
final. Esperando alguma coisa
acontecer. Correndo o risco de ser
esquecida nesse meio tempo.

OLIVIA
Para mim é como renascer.

Cecília ri.

CECILIA
Profundo. Você já está tendo aulas 
de filosofia?

Essa é a vez de Olívia rir.

OLIVIA
Não. Eu li sobre isso em uma das
minhas HQs. Tem uma ave que renasce
das próprias cinzas.

CECILIA
A fênix.

OLIVIA
Sim.

O carro passa por uma placa velha e suja. Nela está escrito
VEREDOS. Mas o nome está meio apagado. O número da população, 
logo abaixo do nome, está riscado.

CECILIA
Renascer deve ser uma mudança boa 
mesmo.

Olívia imita o som de um pássaro. Cecília e ela riem.

INT. CANTINA - NOITE26

As duas ENTRAM em um restaurante pequeno, para jantar. O 
lugar está relativamente cheio. Há um quadro de avisos, com
uma imagem de uma menina desaparecida. Além do seu nome, 
Luísa, há um telefone de contato no papel. Muitas das pessoas
presentes possuem mutilações corporais, como braços, olhos e 
pernas faltando. Todos olham para elas, ao entrarem, mas não
falam nada. Cecília puxa Olívia para perto dela. A GARÇONETE, 
uma mulher em torno dos 40 anos, com muita maquiagem, encara
as duas, de cara feia.
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INT. CANTINA - MOMENTOS DEPOIS27

A garçonete traz os pedidos de Olívia e Cecília, já sentadas
numa mesa no canto. Ela coloca o mingau na frente de Olívia. 

GARÇONETE
Vocês pretendem ficar por muito
tempo?

Olívia olha para comida mofada, com nojo.

OLIVIA
Por duas...

CECILIA
Só alguns dias.

A garçonete nota Cecília encarando Iolanda, enquanto ela  
deixa o estabelecimento. Iolanda está vestida com uma capa
preta, cobrindo as roupas, com o capuz para trás, deixando o 
seu rosto descoberto. A garçonete coloca o hamburguer com
batatas fritas de Cecília na mesa.

GARÇONETE
Uma coisa que você precisa saber 
sobre essa cidade: Ninguém aqui
gosta de visitantes.

Cecília começa a comer o hambúrguer, sem notar o aspecto da 
comida.

OLIVIA
Qual a senha da wi fi?

Ao sentir o gosto do sanduíche, Cecília devolve o mesmo para 
o prato. A garçonete solta o que parece uma risada.

GARÇONETE
Nós não temos essas coisas aqui. Se 
vocês precisarem falar com alguém, 
visitem o velho no fim da rua. Casa 
73.

A garçonete SAI. Olívia empurra a comida para a mãe, que nega
com a cabeça. Olívia ri.

INT. CASA DOS TELEFONES - NOITE28

Olívia e Cecília ENTRAM em uma casa pequena, com telefones 
espalhados pelas mesas, paredes e estantes. Os telefones tem 
diversos tamanhos e cores. Atrás de um balcão, está sentado
BART, 70, de cabelos ralos e brancos.  
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Ele usa um avental verde por cima da roupa, e parece
concentrando em consertar um aparelho.

CECILIA
Com licença, podemos usar um dos 
seus telefones?

Ele continua trabalhando, sem notar a presença das duas. 
Cecília aumenta a voz.

CECILIA (CONT’D)
Com licença...

Bart olha para elas.

BART
Olá! Olá!

Ele larga o telefone no balcão e anda até elas.

BART (CONT’D)
Rostos novos!

Ele aperta a mão de Cecília, e depois a de Olívia , 
chacoalhando a última.

BART (CONT’D)
E tão bonitos!

CECILIA
Os telefones, podemos usá-los?

BART
Ah, claro, claro, queridas.

Ele olha Cecília dos pés à cabeça, com calma.

BART (CONT’D)
Pela sua altura, o vermelho ali no 
fundo deve bastar.

Ele aponta para um telefone pendurado na parede, perto do 
balcão. E então olha para Olívia.

BART (CONT’D)
Para a senhorita, o verde em cima
da mesa.

Olívia anda até o telefone.

CECILIA
Quanto?

Bart olha para ela, finalmente em silêncio.
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CECILIA (CONT’D)
Cada ligação, quanto custa?

BART
Para vocês, nada! Primeira ligação, 
vamos deixar por conta da casa.

Ele se dirige novamente ao balcão, e volta a consertar o 
telefone. Cecília tira o telefone vermelho do gancho.

BART (CONT’D)
São novas aqui, não é? 

Cecília faz que sim com a cabeça, enquanto aperta os números
no telefone.

BART (CONT’D)
Bom, meu único conselho é: Nunca
falem com quem não quer ouvir. Um
desperdício de tempo. As pessoas
daqui são tão caladas. Tão caladas.

Um dos telefones na frente da casa TOCA, Bart se levanta para 
atendê-lo.

INT. CASA DOS TELEFONES - MOMENTOS DEPOIS29

Bart coloca o telefone no gancho novamente. A porta se abre. 
JOAQUIM, 60, o único policial da cidade, ENTRA e coloca o 
chapéu em cima do balcão. Ele está uniformizado.

JOAQUIM
A moça ainda vai demorar muito?

CECILIA
Não. Já terminei.

Cecília anda até Olívia e segura o ombro da filha. Joaquim 
acende um cigarro.

BART
E a investigação, como anda?

JOAQUIM
Nenhuma novidade.

BART
Ninguém viu para onde ela foi?

JOAQUIM
Ninguém sabe de nada.
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Joaquim nota Cecília o encarando, e anda até o telefone
vermelho. Cecília e Olívia vão até Bart.

CECILIA
Que investigação?

BART
Uma menina desapareceu há algumas
semanas.

CECILIA
Aqui na cidade?

BART
Na floresta.

JOAQUIM
Achei que a moça já estava indo
embora.

Cecília puxa Olívia e vai até a porta.

JOAQUIM (CONT’D)
Tome cuidado com as perguntas que 
você faz.

CECILIA
Isso é um aviso?

JOAQUIM
Um conselho.

CECILIA
Essa cidade é cheia deles.

Joaquim começa a discar um número. Elas SAEM pela porta. Bart 
volta a consertar o telefone.

INT. COZINHA DA CABANA - DIA30

Cecília acorda cedo e ENTRA na cozinha. Ela procura comida na
geladeira e nos armários, mas não encontra nada. Olívia
aparece, de pijama. 

CECILIA
O que acha de irmos na feira?

OLIVIA
Feira?

CECILIA
Eles não tem mercados aqui.
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OLIVIA
Sem comer?

CECILIA
Para comer.

Olivia suspira fundo e faz menção de voltar para o quarto. 
Alguém bate na porta. Olívia a atende e dá de cara com NOAH, 
40, um homem alto e esguio, de cabelo escuro com alguns fios
grisalhos nas laterais da cabeça. Ele está vestido com uma
batina. Cecília vai até eles. 

NOAH
Sejam bem-vindas à Veredos!

Ele abre os braços e, após uma pausa, entrega uma cesta de 
ovos para Cecília.

NOAH (CONT’D)
Prazer, Noah.

Então, aperta a mão de Olívia e de Cecília.

NOAH (CONT’D)
Sou o padre da cidade. A nossa
missa acontece todos os dias pela
noite, menos domingo.

Noah bate a ponta do dedo no nariz de Olívia. A menina recua.

NOAH (CONT’D)
Domingo é sempre pela manhã.

Cecília olha da filha para o homem.

CECILIA
Obrigada. Mas não costumamos...

NOAH
Há uma primeira vez para tudo, não
é? Nos vemos mais tarde!

Então ele dá as costas e SAI. Cecília entrega a cesta de ovos
para Olívia, e fecha a porta.

EXT. FEIRA DA CIDADE - DIA31

Olívia e Cecília chegam à feira. O local é imundo, com muita
sujeira no chão. As casas em volta são coloridas, e todas
possuem o mesmo formato. As janelas e portas de todas as 
casas estão abertas. Cecília e Olívia se aproximam de uma
barraca. Olívia segura um saquinho de biscoitos de cor clara.
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OLIVIA
Será que é de baunilha?

Cecília aponta para uma etiqueta no saco de biscoitos.

CECILIA
Gengibre.

Olívia devolve o saco. Cecília continua procurando por
comida, quando a filha se vira e vê um grupo de meninos
batendo em um garoto menor.

EXT. FEIRA DA CIDADE - MOMENTOS DEPOIS32

Olívia corre até o grupo de garotos.

OLIVIA
Parem!

Os meninos continuam empurrando o outro.

OLIVIA (CONT’D)
Ei!

Um dos meninos se vira para ela.

MENINO 1
Olhem só isso...

Ele chama a atenção dos outros garotos para Olívia, enquanto
dá risada.

OLIVIA
Deixem ele em paz.

MENINO 1
Ou o que?

Olívia tenta partir para cima do menino, chutando sua perna, 
mas ele a empurra no chão.

MENINO 1 (CONT’D)
Você é maluca! Igualzinha a esse 
daí.

Ele aponta para Theo, caído no chão, com um machucado no 
rosto, e vai embora, junto com os amigos. Do lado de Theo, no 
chão, está a escultura do pássaro com asas abertas, 
destruída.

OLIVIA
Por que eles fizeram isso?
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THEO
Eles tem medo.

OLIVIA
De você?

O menino nega com a cabeça.

THEO
Dos pássaros.

Olívia se levanta e limpa as mãos nas calças.

OLIVIA
Como os inimigos do homem-corvo.

THEO
Como o que?

OLIVIA
Nada. Meu nome é Olivia.

Ela dá a mão para Theo, e o ajuda a levantar.

THEO
Theo.

Olívia pega os restos da escultura no chão, e entrega ao
menino.

EXT. FEIRA DA CIDADE - MOMENTOS DEPOIS33

Cecília está em frente a uma barraca de chá, quando Iolanda 
chega. A velha começa a separar algumas ervas em um saquinho. 
Ela está novamente com sua capa preta, arrastando até o chão. 
A barra da capa está suja de lama.

CECILIA
São todas para você?

IOLANDA
Sim.

CECILIA
Nunca tinha comprado chá assim.

Iolanda fica calada.

CECILIA (CONT’D)
Essa cidade mudou muito de uns anos
para cá.
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IOLANDA
Para pior, tenho certeza.

CECILIA
Tem sido difícil de me adaptar.

Iolanda para de escolher as ervas e olha para Cecília.

IOLANDA
Esse lugar não é para todo mundo.

CECILIA
É u s o u b e q u e  u m a m e n i n a
desa pare ceu . Imag ino como a 
família...

IOLANDA
Como eu disse, essa cidade não é 
para todo mundo.

Iolanda coloca algumas moedas em cima da barraca, e vai
embora. Cecília ainda está assistindo ela ir, quando Olívia e 
Theo chegam.

OLIVIA
Comprou tudo?

Cecília levanta uma sacola, cheia de coisas.

THEO
Não se preocupe, ela é assim com
todo mundo.

Cecília olha para Theo.

THEO (CONT’D)
Iolanda. A moça com quem você
estava conversando.

CECILIA
Ah.

THEO
Ficou pior dep ois que Luísa
desapareceu.

Cecília volta a olhar para onde Iolanda estava, antes de ir
embora.
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INT. CASA DE IOLANDA - DIA34

Iolanda está em casa, preparando as ervas novamente. Dessa
vez, ao invés de jogar as ervas em um saquinho, ela as coloca
em um pequeno caldeirão, em cima da mesa. A água dentro dele 
ferve, soltando um pouco de fumaça. Ao redor do caldeirão há
várias flores secas e, ao seu lado, uma foto de Luísa, a 
menina que desapareceu.

De repente, batem na porta. Iolanda cobre o altar, deixando
apenas o caldeirão para fora do tecido, e se dirige até ela.

EXT. RUA - DIA35

Cecília, Olívia e Theo andam pelas ruas de Veredos. Cecília 
aborda um homem na calçada.

CECILIA
Com licença, onde fica a banca de 
jornal mais próxima?

O homem a ignora e vai embora. Cecília segura, então, o braço
de uma mulher que passa por eles.

CECILIA (CONT’D)
Você sabe me informar onde fica a 
banca de jornal?

A mulher puxa o braço da mão de Cecília, e sai resmungando.

THEO
O que é uma banca de jornal?

CECILIA
Você nunca viu uma banquinha?

THEO
Não.

CECILIA
Parece uma barraca de biscoitos, 
m a s  e l e s v e n d e m j o r n a i s , 
revistas...

THEO
Os únicos jornais que eu conheço
são de outros lugares.

CECILIA
Vocês não tem um jornal local?

THEO
Não.
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CECILIA
O que as pessoas fazem quando 
querem saber sobre o que acontece
nesse lugar?

THEO
Ninguém aqui se interessa pela vida
dos outros.

Cecília tropeça numa pedra, mas antes que ela caia, Olívia a 
segura.

THEO (CONT’D)
Só tem uma coisa que esse pessoal
odeia mais do que “notícias”.

Theo faz o sinal de aspas com a mão.

THEO (CONT’D)
Quem as escreve.

INT. CASA DE IOLANDA - DIA36

Iolanda abre a porta, é Joaquim. Ele ENTRA - sem ela chamá-lo
para dentro.

JOAQUIM
Eu liguei para a capital, ontem.

IOLANDA
O que eles disseram?

JOAQUIM
Eles não podem fazer nada, a menos
que...

Iolanda dá as costas para ele, e se apoia no sofá.

IOLANDA
Vá embora.

JOAQUIM
Eu estou fazendo tudo...

IOLANDA
Vá.

O policial se vira para ir embora, mas para na porta.

JOAQUIM
Nós vamos encontrá-la.

Iolanda fica calada, enquanto ele SAI da casa.
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INT. IGREJINHA - DIA37

Cecília e Olívia ENTRAM na igrejinha. Theo ENTRA correndo
pelo canto, e se dirige para o lado de Noah. O local está
cheio.

NOAH
Antes dos cantos de hoje , eu
gost aria de ler um dos meus
provérbios prediletos para vocês.

Noah olha para a biblía e segue a leitura com o dedo.

NOAH (CONT’D)
O rei se agrada dos lábios honestos
e dá valor ao homem que fala a 
verdade. 

Noah faz uma pausa e olha em volta. Cecília e Olívia procuram
um lugar para sentar.

NOAH (CONT’D)
E eu acredito que não há nada , 
nada, que nos salve mais do que 
essa verdade.

Elas encontram um lugar vazio, do lado de uma senhora, nos 
bancos da frente.

NOAH (CONT’D)
Permaneçam honestos, permaneçam
sinceros, e Ele estará com vocês.

TODOS
Amém.

NOAH
Agora, os cantos!

A senhora oferece um folhetim para elas lerem. Dentro estão
todos os cantos do dia. A música começa, o povo canta.

INT. IGREJINHA - MOMENTOS DEPOIS38

Theo está em pé, em um canto, nos fundos da igreja. Noah 
começa a espalhar milho no chão.

NOAH
Onde você estava?

THEO
Na feira, eu fui buscar o que você
me pediu, mas alguns meninos...
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NOAH
O que eu já te disse sobre atrasos?

THEO
Eu não posso me atrasar.

NOAH
Mas qual é a verdade?

THEO
Eu me atrasei.

NOAH
Tive que preparar tudo sozinho
hoje.

Lágrimas começam a escorrer dos olhos de Theo.

NOAH (CONT’D)
Você acha isso certo?

THEO
N-não.

NOAH
Fale alto.

THEO
Não.

NOAH
Ajoelhe.

Theo ajoelha no milho. Noah dá um tapa em sua cabeça.

INT. CASA DOS TELEFONES - NOITE39

Cecília está em pé, em frente ao telefone vermelho. Olívia
está ao fundo, falando em outro telefone.

CECILIA
Eu não entendo. Por menor que seja
a cidade. Nunca conheci um lugar
que não tivesse o seu próprio
jornal.

Francisco ri.

FRANCISCO (V.O.)
Pelo visto o universo realmente
quer que você tire férias.
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CECILIA
Tirar férias. Não perder contato
com o mundo. 

FRANCISCO (V.O.)
Mas isso era justamente o que me 
fazia gostar de morar aí.

CECILIA
Tudo é muito diferente do pouco que 
eu lembro.

Francisco tosse um pouco.

FRANCISCO (V.O.)
Você lembra da biblioteca?

Cecília sorri.

CECILIA
O lugar preferido da mamãe.

FRANCISCO (V.O.)
Você devia voltar lá.

CECILIA
Ficarei surpresa se eles ainda
tiverem livros.

FRANCISCO (V.O.)
Não seja maldosa.

CECILIA
Sem sinal de celular, sem jornais. 
Os livros podem muito bem ser os 
próximos.

FRANCISCO (V.O.)
Leve Olívia. Acho que ela vai
gostar de lá.

Francisco volta a tossir.

FRANCISCO (V.O.)
Acho que você também vai. Pelo que 
eu lembro, eles costumavam ter um
arquivo de notícias naquele lugar.

CECILIA
Não me anime. 

Francisco ri.

37.



CECILIA (CONT’D)
Lembre dos remédios.

FRANCISCO (V.O.)
Pode deixar, querida. Mas eu já
estou me sentindo melhor.

A ligação cai, antes que Cecília possa dizer tchau. Ela olha
para Bart, distraído consertando outro telefone, e coloca o 
telefone no gancho.

INT. COZINHA DA CABANA - DIA40

Cecília está cozinhando o café da manhã, enquanto cantarola
uma melodia em voz baixa. Olívia ENTRA na cozinha e senta na
mesa com uma HQ.

CECILIA
As revistas de pré-adolescentes
mudaram de capa?

OLIVIA
Por favor...

Olívia faz um sorriso forçado. Cecília ri.

CECILIA
Que seu pai não saiba.

A menina comemora com os braços.

OLIVIA.
Obrigada.

CECILIA
Eu nunca achei que tinha a ver com
suas HQs, de qualquer forma. Mas, 
acho que a gente ainda precisa
conversar sobre aquilo.

OLIVIA
O que?

CECILIA
As brigas.

OLIVIA
Elas não vão mais acontecer.

Cecília coloca dois ovos mexidos em um prato, junto com um
pão, e dá a Olívia.

38.



CECILIA
Coma. Depois a gente conversa sobre
isso.

A menina começa a comer sem tirar os olhos da HQ.

INT. BIBLIOTECA - DIA41

Olívia e Cecília ENTRAM na biblioteca, que é pequena, mas 
extremamente organizada e limpa. O local está vazio, fora a 
bibliotecária.

OLIVIA
O que estamos fazendo aqui?

CECILIA
Vamos aumentar suas opções de 
leitura.

OLIVIA
Não quero deixar de ler as HQs.

CECILIA
Não precisa , mas você pode ler
outras coisas também.

OLIVIA
Tipo o que?

CECILIA
Você já leu algum conto de fadas? 
Eu adorava eles quando era pequena.

OLIVIA
Eca.

A bibliotecária, 50, uma mulher com o cabelo preso em um
coque mal feito, e usando óculos sujos, olha feio para as 
duas, e faz um gesto de silêncio com as mãos.

BIBLIOTECÁRIA
SHHHH!

INT. BIBLIOTECA - MOMENTOS DEPOIS42

Cecília está em pé, em frente a um arquivo com várias
gavetas. Olívia não está por perto. Cecília abre a segunda
gaveta. A bibliotecária aparece, atrás dela.

BIBLIOTECÁRIA
Eu disse a terceira.
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CECILIA
Desculpe.

Cecília abre a terceira gaveta. Dentro dela, há inúmeros
recortes de notícias antigas. A notícia de cima é sobre
Luísa. Cecília a segura.

CECILIA (CONT’D)
De onde é esse jornal?

BIBLIOTECARIA
Eles ficam em um vilarejo a três
dias daqui. 

Cecília volta a olhar para a notícia. “MENINA DESAPARECE EM 
FLORESTA. DELEGADO DE VEREDOS AINDA SEM PISTAS.”. Embaixo da 
manchete, uma foto da garota.

BIBLIOTECARIA (CONT’D)
Quando ficam sem fofocas por lá, 
mandam alguns abutres procurar
histórias aqui. Nenhum de nós gosta
deles. 

CECILIA
Por quê?

BIBLIOTECÁRIA
Queriam culpar a velha, Iolanda. 

CECILIA
A avó da menina?

BIBLIOTECÁRIA
Sim.

CECILIA
Você acha que ela é inocente?

BIBLIOTECÁRIA
Não. Ninguém daqui acha. Ela e a 
menina não se davam muito bem.

Cecília fica em silêncio.

BIBLIOTECÁRIA (CONT’D)
Mas se começassem a vasculhar a 
vida dela, quanto tempo demoraria
até irem atrás de outras pessoas?

Cecília reune todas as notícias do arquivo.

CECILIA
Posso levar elas para casa?
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BIBLIOTECÁRIA
Se isso te interessa de alguma
forma... 

CECILIA
Obrigada.

Ela faz menção de ir, mas a bibliotecária a impede, e coloca
um caderno preto na sua frente.

BIBLIOTECÁRIA
Você precisa assinar nosso livro de 
empréstimos primeiro.

CECILIA
Claro.

Enquanto Cecília assina, a mulher a encara sem parar.

BIBLIOTECARIA
Você pode ficar com elas por sete
dias. Depois disso há uma multa.

Cecília afirma com a cabeça.

BIBLIOTECARIA (CONT’D)
Se eu fosse você, nem as levaria
para casa.

Cecília fica calada.

BIBLIOTECARIA (CONT’D)
A vida dos outros não deveria ser
do seu interesse. Tenho certeza que 
é algum tipo de pecado, tanta
curiosidade.

EXT. SORVETERIA - DIA43

Cecília e Olívia estão sentadas , do lado de fora da 
sorveteria, tomando sorvete. Cecília está com um sorvete de 
flocos e Olívia com um de baunilha e morango. O movimento na
rua não é grande. 

OLIVIA
Não achei nenhuma HQ naquele lugar.

CECILIA
Você foi lá procurar outras coisas.

OLIVIA
Não. Você queria que eu procurasse
outras coisas.
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Cecilia ri.

OLIVIA (CONT’D)
Achou alguma coisa interessante?

CECILIA
Não.

Olívia vê Theo, andando do outro lado da rua.

OLIVIA
Theo!

O menino olha para ela e atravessa.

CECILIA
Quer um sorvete?

THEO
Mesmo?

CECILIA
Claro.

Cecília entrega algumas notas para ele, que ENTRA afobado na
sorveteria.

EXT. SORVETERIA - MOMENTOS DEPOIS44

Ele volta com um sorvete de chocolate, com calda de 
chocolate. Cecília nota os hematomas em seus joelhos.

CECILIA
O que foi isso?

O menino olha para as próprias pernas.

THEO
Eu sempre tropeço quando corro.

Eles tomam os sorvetes em silêncio por um tempo.

OLIVIA
Tem algum cinema por aqui?

Theo balança a cabeça, em negação.

THEO
Meu avô me disse que tinha um, há
muitos anos. Mas ele fechou.

OLIVIA
O que você faz para se divertir?
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THEO
Eu leio.

O menino dá mais algumas lambidas no sorvete.

THEO (CONT’D)
E brinco na colina.

OLIVIA
Na colina?

THEO
Sim. Eu posso te levar lá.

Ele olha para Cecília.

THEO (CONT’D)
Não posso?

CECILIA
Claro. Só lembre de não correr.

Olívia e Theo se levantam e SAEM. 

INT. SORVETERIA - MOMENTOS DEPOIS45

Cecília olha em volta, tira as notícias da bolsa e começa a 
ler a matéria sobra Luísa. O resto de sorvete, em seu copo, 
derrete. Depois de um tempo distraída, ela nota Iolanda 
discutindo com Bart, do outro lado da rua.

EXT. COLINA - DIA46

Olívia e Theo sobem a colina, o menino ainda está com o seu
sorvete. 

THEO
Vamos , você está indo muito
devagar!

Ele corre até o topo. Olívia para para respirar. Quando ela o 
alcança, vê o menino sentado em um tronco de árvore, rodeado
por flores vermelhas, pequenas, em círculo.

THEO (CONT’D)
Seja bem-vinda ao círculo das
fadas!

Ele abre os braços.

OLIVIA
Círculo das fadas?
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THEO
Não ouviu o que eu falei?

OLIVIA
Ouvi. Mas por que “das fadas”?

THEO
Quem mais organizaria as flores
desse jeito?

Ele faz um círculo com o dedo. Olívia ri. Theo bate no espaço
livre em cima do tronco. Olívia senta do lado dele.

THEO (CONT’D)
Você e sua mãe sempre tomam sorvete
assim?

OLIVIA
Assim como?

THEO
Todo dia.

OLIVIA
Só de vez em quando.

THEO
Eu só tomo sorv ete em datas
especiais.

OLIVIA
Por que?

O garoto hesita e dá de ombros.

THEO
Eu nunca perguntei o porquê.

Olívia olha para o chão.

OLIVIA
Na verdade eu não costumo fazer
muitas coisas com a Cecília.

THEO
Eu achei que ela era sua mãe.

OLIVIA
Bom, ela é. Enfim, eu não costumo
fazer muitas coisas com a minha
mãe.

Ela olha para Theo.
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OLIVIA (CONT’D)
Você já foi na biblioteca?

THEO
Eu adoro ir lá!

OLIVIA
P o r q u ê ?  T e m  a l g u m a c o i s a
importante?

THEO
Eles tem o meu livro preferido! Eu
pego ele emprestado todo ano, mas a 
Dona Nice...

OLIVIA
Dona Nice?

THEO
A bibli... bibli... A guardiã dos 
livros.

OLIVIA
Bibliotecária.

THEO
Isso.

OLIVIA
O que tem ela?

THEO
Eu posso pegar o livro por quanto
tempo quiser, contanto que durante 
três dias no mês eu o devolva para 
a biblioteca. Assim se alguém
quiser... Mas ninguém nunca quer. 
Só eu. 

Theo começa a sacudir a perna, e bater os dedos no tronco.

OLIVIA
Não tinha nenhuma HQ por lá.

THEO
O que é uma HQ?

OLIVIA
Parece um livro, mas tem muitos
desenhos.

THEO
Eu prefiro livros com poucos
desenhos. 
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Eles ficam calados por um tempo.

THEO (CONT’D)
A gente pode trocar um dia.

Olívia olha para ele.

THEO (CONT’D)
Os livros. Acho que seria legal ler
um livro com muitos desenhos.

Ela sorri.

OLIVIA
Talvez um livro com poucos desenhos
não seja tão ruim assim. O que você
mais gosta nele?

Theo começa a falar. Em uma árvore, vemos o pássaro de três
olhos sentado em um dos galhos.

INT. DELEGACIA - DIA47

Cecília ENTRA na delegacia. O chão está sujo, como se não
tivesse sido varrido há muito tempo, e todas as cadeiras
estão vazias. Não há computadores ou telefones.

CECILIA
Tem alguém aqui?

Cecilia começa a andar, passando pelas mesas.

CECILIA (CONT’D)
Olá?

De repente, ela ouve um barulho de algo caindo. A porta de 
uma sala se abre, e Joaquim aparece, com as mãos na cintura.

JOAQUIM
O que você quer aqui?

CECILIA
Eu estou procurando pelo delegado.

O policial abre os braços olhando para os lados, mostrando o 
lugar vazio.

JOAQUIM
O que você quer?

CECILIA
Informações.
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JOAQUIM
Lugar errado. Isso é uma delegacia, 
não um jornal.

Ele cospe no chão.

CECILIA
Mas são vocês que fornecem as 
informações para os jornais. 

Ela estende a mão, esperando que ele a cumprimente.

CECILIA (CONT’D)
Cecília Meireles. Do Diário.

O policial continua com as mãos na cintura.

JOAQUIM
Novamente, moça, lugar errado.

Cecília abaixa a mão. Ele dá as costas, prestes a voltar para 
a sala.

CECILIA
O que você tem sobre o caso da 
garota que desapareceu?

O policial para de andar.

JOAQUIM
Se você for esperta, vai parar de 
fazer perguntas.

CECILIA
Por quê?

Ele se vira para ela.

JOAQUIM
Sabe , ning uém aqui gosta de 
curiosos. E o corpo policial dessa
cidade é feito de apenas um homem.

O policial começa a andar na direção de Cecília.

JOAQUIM (CONT’D)
E como você pode ver, eu já tenho
uma certa idade.

Cecília não recua ou desvia o olhar.
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JOAQUIM (CONT’D)
Se fizerem algo contra você, pode
ser que eu não esteja lá para 
ajudar.

Ele para a poucos centímetros de Cecília.

CECILIA
F o i o  q u e  a c o n t e c e u c o m a 
garotinha?

Joaquim fica calado por alguns segundos e então empurra uma
cadeira, próxima a ele, que cai fazendo muito barulho. 
Cecília não se assusta, mas dá as costas e SAI.

EXT. COLINA - DIA48

Olívia e Theo estão deitados no círculo das fadas, em frente
ao tronco de árvore. Os dois estão calados, olhando para 
cima. Theo olha para ela.

THEO
No que você está pensando?

OLIVIA
Aqueles garotos te batendo...

THEO
Eu sou fraco, eu sei.

OLIVIA
Não. Não era isso que eu ia dizer. 
Eles fazem isso há muito tempo?

THEO
Eu estou acostumado. Se você não
demonstrar medo, uma hora eles
param.

OLIVIA
Não foi isso que eu perguntei.

THEO
Há um tempo. 

Olivia fica calada.

THEO (CONT’D)
Por quê?

OLIVIA
Eu costumava fazer isso.
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THEO
Apanhar?

OLIVIA
Bater.

THEO
Jura?

Olívia respira fundo.

THEO (CONT’D)
As pessoas mudam , sabe . O que 
importa é que você é diferente
agora.

OLIVIA
Não tem tanto tempo assim.

Olívia senta na grama.

OLIVIA (CONT’D)
Você não tem amigos aqui?

THEO
Eu tinha uma amiga.

OLIVIA
Tinha?

THEO
Ela...

O garoto fica calado.

OLIVIA
A menina que desapareceu.

Theo afirma com a cabeça e se levanta, usando o tronco de 
árvore de apoio. O sol começa a se pôr. 

THEO
Todo mundo acha que ela morreu.

OLIVIA
Você não?

THEO
Não. Ela vai voltar.

OLIVIA
Como você sabe?

Ele ajuda Olívia a levantar também.
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THEO
Todas as histórias sempre terminam
desse jeito , não é? Com finais
felizes. 

Eles começam a descer a colina.

THEO (CONT’D)
As suas não são assim?

OLIVIA
Acho que sim. 

Theo sorri.

THEO
As melhores sempre são.

INT. SALA DA CABANA - DIA49

Olívia está sentada com as pernas para cima, apoiadas no 
braço do sofá. Ela tem uma HQ do Homem-Corvo em suas mãos e 
ainda está de pijama. O pássaro de três olhos aparece em uma
das janelas e começa a bicar o vidro. Olívia olha para o 
animal, se levanta e anda até ele. 

CECILIA (O.S.)
Sanduíche com leite ou suco?

OLIVIA
Suco!

O pássaro voa antes que ela chegue na janela. Olívia encara a 
janela por alguns segundos, antes de decidir voltar para o 
sofá. Ao se virar, ela nota as reportagens espalhadas na
mesa. A garota começa a lê-las. A primeira é sobre a garota 
que desapareceu. Ao entrar na sala, segurando um copo e um
prato, Cecília vê a filha com a notícia nas mãos.

CECILIA
São apenas histórias antigas. 

Olívia toma um susto e se afasta da mesa.

CECILIA (CONT’D)
Eu precisava de algo para ler.

Ela entrega a comida para a filha.

OLIVIA
Eu vi um pássaro, na janela.
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CECILIA
Eu adorava jogar pão para eles
quando era pequena.

OLIVIA
Os seus também tinham três olhos?

Cecília ri.

CECILIA
Três olhos ? Não conheço nenhum
pássaro assim.

OLIVIA
O terceiro olho era na barriga.

CECILIA
Tem certeza que você não está
s o n h a n d o a c o r d a d a c o m o s 
personagens das suas revistas?

OLIVIA
Eu vi. Era real.

Cecília passa a mão na cabeça da filha.

CECILIA
Páss aros com três olhos não
e x i s t e m .  V o c ê d e v e t e r se 
confundido.

Olívia tira a mão da mãe do seu cabelo.

OLIVIA
Eu sei o que eu vi.

CECILIA
Você deve estar cansada. Tem 
dormido muito tarde. 

Cecília pega as chaves da casa e anda até a porta.

CECILIA (CONT’D)
Eu vou sair. Mas hoje vamos jantar
e dormir mais cedo, ok?

Olívia não responde. Cecília vai embora.

EXT. CASA DE IOLANDA - DIA50

Cecília sobe os degraus da varanda da casa de Iolanda e bate 
na porta. Ninguém atende. Cecília bate mais duas vezes, antes 
de se virar para ir embora. A porta, então, se abre.
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IOLANDA
Insistente, você.

Cecília olha para a idosa, que está vestida com roupas  
escuras e folgadas, presas com um cinto também preto, bem na
cintura. Seus cabelos grisalhos estão despenteados. Ao seu
redor, vasos com vários tipos de plantas, muito bem cuidadas.

CECÍLIA
Eu queria pedir desculpas, por
aquele dia.

IOLANDA
Tudo isso apenas para pedir
desculpas?

Cecília hesita.

IOLANDA (CONT’D)
Vamos, fale.

CECILIA
Eu não sabia que a menina que 
desapareceu era sua neta.

IOLANDA
Ela é.

CECILIA
Eu sinto muito pelo que aconteceu.

A velha respira fundo e abre a porta, convidando Cecília para 
entrar.

IOLANDA
Você é a primeira pessoa que me diz
isso.

Cecília ENTRA na casa. Iolanda olha ao redor antes de bater a 
porta.

EXT. COLINA - DIA51

Theo está sentado no tronco de árvore, esculpindo um novo 
pássaro de asas abertas, enquanto Olívia relê a notícia que 
encontrou na mesa da cabana. A perna do menino balança sem
parar.

OLIVIA
O jornal tentou entrar em contato
com a idosa três vezes , sem
sucesso. Ela continua sendo a maior
suspeita do caso.
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Olívia mostra o pedaço de papel para o amigo, que não tira os 
olhos de sua obra.

THEO
Você não deveria acreditar nessas
coisas.

OLIVIA
Os jorn ais cost umam falar a 
verdade.

THEO
A verdade pode até ser, mas de 
quem?

OLIVIA
Como assim? Do povo. De todos.

O menino para de esculpir.

THEO
Eu não acredito nisso.

E então volta, ainda balançando a perna.

OLIVIA
Quer dizer que a Ce... minha mãe é 
mentirosa?

THEO
Não sabia que ela era jornalista.

OLIVIA
Tem horas que parece que é tudo que 
ela é.

Ambos ficam em silêncio.

OLIVIA (CONT’D)
Você não acha que a Iolanda é 
culpada?

THEO
Ela nunca faria isso. A culpa é do 
lobo. Iolanda disse para Luísa não
ir sozinha para floresta de noite, 
mas ela não ouviu.

OLIVIA
Lobo?

53.



THEO
Existe um lobo que é mais velho do 
que qualquer um de nós. Ele mora 
nessa floresta.

O menino aponta para a floresta abaixo da colina.

THEO (CONT’D)
Foi aí que Luísa desapareceu. Tenho
certeza que o lobo a levou.

OLIVIA
Não é perigoso então , estarmos
aqui?

THEO
Ele só aparece à noite.

OLIVIA
Por que ele a levaria embora?

THEO
Fome, maldade, não sei. Não sou um
lobo.

OLIVIA
Ele realmente existe?

THEO
Se você não acredita em mim , 
pergunte a qualquer um dessa
cidade.

OLIVIA
As pessoas daqui não são de falar
muito.

THEO
Então o que acha de ver com os 
próprios olhos?

A menina se levanta.

OLIVIA
Jura?

THEO
Claro. Só quero deixar isso em casa 
antes.

Ele também se levanta. Os dois descem a colina.
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INT. CASA DE IOLANDA - DIA52

Iolanda ajeita as almofadas de uma poltrona e a aponta para 
Cecília.

CECILIA
Não, obri gada . Não quero me 
exceder.

IOLANDA
Fique à vontade.

Ela se dirige até a cozinha e volta com dois copos, com
apenas um pouco de chá. 

CECILIA
Obrigada.

Cecília toma um gole.

CECILIA (CONT’D)
Eu li um pouco nos jornais, não vou
mentir. Mas não há muitos detalhes
sobre o que aconteceu.

Iolanda senta no braço da poltrona.

IOLANDA
Não gosto de falar sobre isso.

Elas ficam em silêncio. O chá de Cecília acaba.

CECILIA
Eu li que foi você que encontrou o 
casaco dela.

IOLANDA
Sim. 

CECILIA
Como você sabia onde procurar? Não
demorou muito até encontrá-lo, não
foi?

Iolanda olha Cecília dos pés à cabeça.

IOLANDA
Eu me enganei.

CECILIA
Sobre o casaco?

IOLANDA
Sobre você. 
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Iolanda abre a porta.

IOLANDA (CONT’D)
Você é a jornalista.

Cecília se levanta.

CECILIA
Não estou aqui por isso.

IOLANDA
Saia.

Cecília se dirige até a porta.

IOLANDA (CONT’D)
Vá embora e não volte.

Quando Cecília está prestes a passar pela porta, Iolanda 
segura o seu braço.

IOLANDA (CONT’D)
Não só da minha casa. Da cidade.

Cecília puxa seu o braço da mão de Iolanda e SAI.

INT. CASA DE NOAH - DIA53

Theo e Olívia estão na cozinha da casa de Noah. O lugar é 
arrumado e limpo, nada está fora do lugar. Não há muita
decoração pela casa. Theo puxa uma cadeira e a posiciona
perto de um armário. Ele a usa para subir e abrir um armário. 

OLIVIA
Por que você me trouxe aqui?

THEO
O lobo só aparece muito tarde.

O garoto tira vários saquinhos de guloseimas do armário, e os 
joga para Olívia.

THEO (CONT’D)
Precisamos estar prontos.

A menina não percebe o que o amigo está fazendo. Os sacos
caem no chão.

OLIVIA
Quantas vezes você já encontrou com
ele?

O menino continua jogando os sacos para trás.
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THEO
Nenhuma. Ainda.

Olívia se vira, vê os sacos no chão e começa a catá-los.

OLIVIA
Animador.

THEO
Eu nunca esperei o suficiente. Por
isso dessa vez vamos preparados.

Ele desce do banco, segurando mais saquinhos.

OLIVIA
Você parece a Cecília.

O menino a encara.

OLIVIA (CONT’D)
Só come porcaria.

Theo ri e começa a colocar os saquinhos dentro de uma
mochila.

THEO
Se é gostoso, faz bem.

OLIVIA
Nem tudo...

Ele a interrompe enquanto enche uma garrafa de água.

THEO
Para a alma, pelo menos.

Olívia pega a mochila, e eles SAEM.

INT. CASA DOS TELEFONES - DIA54

Quando Cecília chega na porta da casa dos telefones, dá de 
cara com Bart, que está segurando um telefone amarelo.

CECILIA
Quebrado?

BART
Como muitas coisas nessa cidade.

Ele se afasta da porta e a deixa entrar.
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CECILIA
Desculpe a intromissão, mas eu vi 
você discutindo com Iolanda ontem.

BART
Ah, sim. 

Bart começa andar até o balcão.

CECILIA
Posso perguntar do que se tratava?

BART
Ela estava gastando todo o dinheiro
em ligações. Para outras cidades, 
para a polícia . Devido ao que 
aconteceu. Você sabe.

CECILIA
Isso não é bom para a loja?

BART
Outros clientes não aguentavam mais
ela gritando com os policiais, pelo
telefone.

Sentado, ele começa a bater com o telefone na mesa até que 
uma peça se solta.

CECILIA
O problema era a gritaria, então?

BART
As pessoas dessa cidade não gostam
de nada que faça barulho.

Cecília aponta para os telefones.

CECILIA
O senhor não parece ter um problema
com essa questão.

BART
O silêncio me deixa inquieto , 
querida.

Ele volta a bater com o telefone na mesa.

BART (CONT’D)
Muitas coisas se escondem nele.
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EXT. FLORESTA - TARDE55

Olívia e Theo estão numa clareira, no meio da floresta. O 
menino escolhe um arbusto, para eles se esconderem. Olívia
começa a tirar os galhos do chão, antes de se sentar. Theo, 
já sentado, abre um pacote de salgadinhos. Em uma árvore, o 
pássaro de três olhos os observa.

INT. CASA DOS TELEFONES - MOMENTOS DEPOIS56

Cecília está no fundo da loja, em pé, com o telefone vermelho
na mão.

CECILIA
E os médicos não disseram nada?

FRANCISCO (V.O.)
Nada demais, não. E você, alguma
novidade?

O velho tosse.

CECILIA
U m a m e n i n a d e s a p a r e c e u
recentemente. Acho que é a primeira
vez que acontece algo assim nesse
lugar. 

FRANCISCO (V.O.)
Em anos, talvez. Mas esse vilarejo
sempre foi muito atormentado.

CECILIA
Como assim?

FRANCISCO (V.O.)
Não me surpreende você não lembrar. 
Era tão pequena quando saímos daí.

CECILIA
Alguém já desapareceu antes?

FRANCISCO (V.O.)
Desaparecer não. Uma garota ficou
em coma por um tempo, depois de 
comer algo envenenado. Acho que era 
uma maçã.

Ele tosse mais um pouco.
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FRANCISCO (V.O.)
Dois irmãos foram sequestrados por
uma velha maluca por doces, logo 
quando eu e sua mãe chegamos aí. 

CECILIA
Eu achava que eram só histórias.

FRANCISCO (V.O.)
Claro que não, como você...

CECILIA
Mamãe me contou. 

Francisco ri.

FRANCISCO (V.O.)
Queríamos te proteger. Ou pelo
menos eu queria. Sua mãe discordava
da minha decisão.

CECILIA
Me proteger?

FRANCISCO (V.O.)
Você era uma criança, eu achei que 
a verdade te faria mais mal do que 
bem. 

CECILIA
Mamãe não concordava?

FRANCISCO (V.O.)
Não. Ela achava que você já era 
forte o suficiente para lidar com
essas coisas. E ela estava certa.

Cecília começa a descascar a parede com as unhas.

CECILIA
Não tenho tanta certeza.

FRANCISCO (V.O.)
Não se preocupe, nada acontecerá à 
Olívia.

Ela olha para o relógio em seu braço.

CECILIA
Olívia! Tenho que ir.

FRANCISCO (V.O.)
Amanhã nos falamos.
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Cecília desliga e SAI, sem responder.

EXT. FLORESTA - NOITE57

As crianças continuam escondidas atrás dos arbustos, até que 
ouvem um barulho. Theo tenta enxergar através das folhas.

THEO
Não consigo ver nada.

OLIVIA
Fale baixo, ele vai nos ouvir.

O barulho continua, mais próximo. Theo continua tentando
abrir caminho na folhagem do arbusto, sem sutilezas.

OLIVIA (CONT’D)
Theo.

Um graveto se parte, atrás deles. Os dois tomam um susto, 
levantam e saem correndo.

EXT. FLORESTA - MOMENTOS DEPOIS58

Theo e Olívia continuam correndo pela floresta, até que se 
batem com Noah. Eles gritam.

NOAH
Então é aqui que você está.

THEO
Eu queria...

NOAH
Não importa. Vamos para casa.

Noah agarra o braço de Theo, que tenta se soltar. O homem
levanta a mão, fazendo menção de bater no garoto. Iolanda 
aparece, dessa vez com o capuz preto sobre a cabeça. Ela tem 
um cajado de madeira em uma das mãos.

IOLANDA
Vocês não deveriam estar aqui, uma
hora dessas.

OLIVIA
Nós só queríamos ver o lobo. Theo 
disse que...

Iolanda encara a menina.
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IOLANDA
Não é inteligente ir atrás do 
perigo, criança.

Noah sacode Theo.

NOAH
Eu já te disse que esse lobo não
existe. Inventaram isso para 
assustar inocentes como você.

Iolanda olha para Noah.

IOLANDA
Ou para protegê-los.

Noah olha para Olívia, ainda segurando Theo.

NOAH
Vamos. Vou te levar até a sua mãe.

Iolanda coloca a mão no ombro da menina.

IOLANDA
Eu faço isso.

Noah encara a mulher por alguns segundos, dá as costas e vai
embora. Theo acena para Olívia.

INT. CABANA - NOITE59

Cecília ENTRA e deixa a bolsa em cima da mesa.

CECILIA
Livs?

Ela começa a juntar as notícias, ainda espalhadas na mesa.

CECILIA (CONT’D)
Desculpe o atraso, perdi a hora
conversando com seu avô.

Cecília nota que a reportagem sobre a garota que desapareceu
não está mais lá.

CECILIA (CONT’D)
Livs?

Ela ENTRA no corredor dos quartos, procurando pela filha. Ao
notar que não tem ninguém em casa, pega a bolsa novamente e 
SAI com pressa.
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EXT. RUA - MOMENTOS DEPOIS60

Cecília passa correndo por inúmeras casas iguais. Porém, as 
portas e janelas, agora fechadas, contém avisos pintados com
tinta vermelha, já desbotando. “CUIDADO COM O LOBO”, “SAIA DE 
CASA E SEJA DEVORADO”, “REZE PARA QUE O LOBO NÃO TE ESCOLHA”. 
Nos postes, os panfletos sobre o desaparecimento da garota 
estão rasgados e sujos. Não há ninguém na rua.

INT. CASA DE IOLANDA - NOITE61

Iolanda abre a porta de casa, enquanto abaixa o capuz, e 
deixa Olívia ENTRAR primeiro. A garota senta no braço do sofá
e encara a velha.

OLIVIA
Sua neta sabia sobre o lobo?

Iolanda vai até a cozinha e deixa o seu cajado encostado em 
uma das paredes.

IOLANDA
Sim.

OLIVIA
O Theo acredita que foi ele que a 
levou.

IOLANDA
Foi o que eu disse para ele.

Olívia se levanta.

OLIVIA
A senhora não acha que foi isso?

Iolanda volta com um pouco de chá para Olívia, que nota a 
escultura do pássaro de três olhos, em cima do altar, e 
derruba a xícara no chão. A idosa vai até ela.

IOLANDA
Tudo bem com você?

A menina não tira os olhos da escultura madeira.

OLIVIA
Sim. A xícara escorregou da minha
mão.

Iolanda nota para onde Olívia está olhando.

IOLANDA
Já viu um desses?
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OLIVIA
Não. 

IOLANDA
Eles são especiais.

OLIVIA
A senhora já viu algum?

IOLANDA
Pode me chamar de você. Não, mas 
gostaria.

Olívia olha para o fundo da casa, cheio de plantas.

OLIVIA
Você cuida delas sozinha?

IOLANDA
Agora sim . Mas elas dão mais
trabalho na época de colheita.

OLIVIA
Por quê?

A velha sorri.

IOLANDA
Venha comigo.

Elas vão até o fundo da casa.

EXT. RUA - NOITE62

Cecília corre pela rua, sem encontrar ninguém. Ela passa por
um beco e toma um susto ao tropeçar em algo. De repente, uma
pequena mão a segura. 

THEO
Dona Cecília!

CECILIA
Theo!

Ela se apoia no menino.

CECILIA (CONT’D)
Onde está Olívia?

NOAH
Com a velha louca.

Cecília encara Noah.
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THEO
Ela não é louca.

CECILIA
De quem vocês estão falando?

THEO
Ela foi embora com Iolanda.

NOAH
Ela disse que ia te entregar a 
criança.

CECILIA
Olívia não foi para casa.

THEO
A casa de Iolanda fica perto da 
floresta. No começo da colina.

CECILIA
Obrigada.

Assim que Cecília SAI correndo, Noah dá um tapa na cabeça de 
Theo.

NOAH
Nunca me corrija na frente dos 
outros.

THEO
Por quê?

NOAH
Ora, seu insolente! Porque ao olhar
dessa gente, pode parecer que eu
errei.

THEO
Mas você...

NOAH
Deus nunca erra!

Ao SAIR arrastando Theo pelo braço, eles passam por mais um
dos cartazes avisando sobre o desaparecimento de Luísa.

INT. CASA DE IOLANDA - NOITE63

Iolanda traz Olívia para perto das plantas.

IOLANDA
Já viu uma dessas antes?
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OLIVIA
Não.

IOLANDA
Elas são chamadas de mandrágoras.

Olívia acaricia a folha de uma das plantas.

OLIVIA
Para que elas servem?

IOLANDA
Elas tem um uso medicinal, 
principalmente. Mas existe algo
mais interessante sobre elas.

Iolanda sorri e vai até uma pequena estante, ao lado da 
plantas. Ela volta com quatro algodões na mão e estende dois
deles para Olívia.

IOLANDA (CONT’D)
Coloque em seus ouvidos.

A menina faz uma careta.

IOLANDA (CONT’D)
Você já vai entender.

Iolanda e Olívia tapam os ouvidos com as bolas de algodão.

CORTA PARA:

EXT. CASA DE IOLANDA - MOMENTOS DEPOIS64

Cecília alcança a porta da casa de Iolanda. Ela tenta abrir a 
porta, sem sucesso. De repente, Cecília ouve um GRITO. Ela, 
de início , tapa os ouvidos com as mãos. Como o grito
continua, Cecília começa a bater na porta com força.

INT. CASA DE IOLANDA - MOMENTOS DEPOIS65

Iolanda volta a colocar a planta no vaso, e a cobre com
terra.

OLIVIA
Acho que alguém bateu na porta.

Iolanda se vira, mas Olívia coloca a mão em seu braço.

OLIVIA (CONT’D)
Eu abro a porta.
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A menina SAI, tirando as bolas de algodão dos ouvidos. 
Iolanda a observa.

INT. CASA DE IOLANDA - MOMENTOS DEPOIS66

Quando Olívia abre a porta, Cecília se surpreende e a abraça. 
Iolanda vem andando do fundo da casa. Cecília se levanta e 
olha para a velha, segurando Olívia pelo braço.

CECILIA
Nunca mais chegue perto da minha
filha.

Ela coloca Olívia atrás do seu corpo.

CECILIA (CONT’D)
Caso contrário , não serei eu a 
deixar a cidade.

Cecília SAI, batendo a porta na cara de Iolanda.

INT. IGREJINHA - NOITE67

Noah puxa Theo pelo pescoço e o empurra para cima do milho, 
no chão. O garoto tenta se levantar, mas Noah o segura de 
forma que ele ajoelhe no milho.

NOAH
Vire as mãos.

Theo continua com as mãos abaixadas.

NOAH (CONT’D)
Vire as mãos!

O garoto mostra as palmas das mãos para Noah, que começa a 
surrá-las.

NOAH (CONT’D)
Agora peça desculpas.

THEO
Eu sinto muito por...

NOAH
Reze.

THEO
Senhor, me perdoe por ter me 
encontrado com ela novamente. 

Noah também ajoelha, fora do milho.
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NOAH
Senhor, perdoe meu neto por seus
pecados. Ele continua se entregando
à tentação.

Theo começa a chorar.

NOAH (CONT’D)
Não par e. Você lembra o que 
aconteceu da última vez, não é? Foi
culpa sua.

O menino faz que sim com a cabeça e volta a rezar.

INT. COZINHA DA CABANA - DIA68

Cecília toma um café enquanto Olívia arrasta a colher pelo
prato, em silêncio.

CECILIA
O que você quer fazer hoje?

Olívia não responde.

CECILIA (CONT’D)
Eu estava pensando em voltar à 
biblioteca. Você não quer ir
comigo?

OLIVIA
Você não precisa de mim para 
trabalhar.

Cecília encara a xícara de café por um momento.

CECILIA
Eu estou tentando te incluir nisso.

OLIVIA
Então você admite que continua 
trabalhando.

CECILIA
Se eu conseguir provar quem é 
responsável pelo desaparecimento
daquela garota...

OLIVIA
Você mentiu para mim. De novo.

Olívia se levanta.
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OLIVIA (CONT’D)
Você disse que não estava mais
trabalhando.

Cecília coloca a xícara de café na mesa.

CECILIA
Olívia, isso é importante. 

OLIVIA
Eu achei que eu era importante.

CECILIA
Você sumiu por horas ontem, sem
avisar.

OLIVIA
Você não me perguntou...

CECILIA
Você tem obrigação de me avisar.

OLIVIA
E você tem obrigação de saber. Tem 
doze anos que você não sabe de 
nada.

CECILIA
Eu cuidei de você até...

OLIVIA
Até começar a trabalhar.

CECILIA
Não é isso, Olívia...

Olívia SAI da cozinha.

INT. CASA DE IOLANDA - DIA69

Theo está sentado na poltrona, com a escultura do pássaro
voando nas mãos. Dessa vez, a escultura também possui uma
mulher correndo do pássaro. A almofada da poltrona é muito
mole, e a cadeira parece engolir o menino.

THEO
Desculpe por demorar dessa vez.

IOLANDA
Não se preocupe, querido. Eu sei 
que você tem muitas tarefas naquela
igreja.
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O garoto dá um sorriso amarelo e abaixa a cabeça. Iolanda 
puxa uma cadeira da mesa da cozinha e se senta.

IOLANDA (CONT’D)
Como você está?

THEO
Bem, eu acho.

IOLANDA
Acha?

THEO
Acho que eu fiz algo errado.

IOLANDA
Todos nós erramos de vez em quando.

Ela sorri para ele.

IOLANDA (CONT’D)
E, às vezes , podemos consertar
nossos erros.

Theo olha para ela.

THEO
Como?

IOLANDA
Depende do que você fez.

THEO
Eu machuquei uma amiga.

Iolanda respira fundo.

IOLANDA
Esses casos podem ser complicados, 
mas não impossíveis.

Ela vai até o menino e ajoelha em sua frente, segurando uma
das suas mãos.

IOLANDA (CONT’D)
Talvez você não possa curar o 
machucado.

Ela faz um carinho no cabelo de Theo com a outra mão.

IOLANDA (CONT’D)
Mas você pode dizer que não era sua 
intenção machucá-la.
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THEO
Você acha que ela vai acreditar?

Iolanda pega a escultura na mão do garoto.

IOLANDA
Contanto que seja a verdade.

THEO
Eu não queria machucá-la.

Theo começa a chorar. Iolanda o abraça.

IOLANDA
Quer me ajudar com as poções de 
hoje?

Theo faz que sim com a cabeça, ainda chorando no ombro de 
Iolanda.

INT. QUARTO DA CABANA - MOMENTOS DEPOIS70

Cecília abre apenas um pouco da porta do quarto de Olívia, 
que está no chão, lendo uma HQ. 

OLIVIA
Você ainda não foi trabalhar?

CECILIA
Não. Eu tenho uma surpresa para 
você.

Ela abre a porta completamente, mostrando Theo escondido
atrás dela. Ele ENTRA no quarto. Olívia se levanta e abraça o 
amigo. Cecília sorri e fecha a porta do quarto.

OLIVIA
Eu estava morrendo de tédio.

THEO
Eu achei que você gostava dessas
revistas.

Theo se aproxima da cama de Olívia e pega o seu dinossauro de 
pelúcia.

OLIVIA
Eu já li essa um milhão de vezes.

O menino ri.
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THEO
Da próxima vez eu trago o livro
então.

Eles se sentam na cama.

THEO (CONT’D)
Sua mãe parecia um pouco chateada
quando eu bati na porta.

OLIVIA
Ela não gostou de saber que eu
estava na casa da Iolanda.

THEO
Por quê?

OLIVIA
Ela acha que Iolanda é culpada pelo
desaparecimento da neta.

THEO
Eu já te disse, foi o lobo.

OLIVIA
Mas e se o lobo não existir?

THEO
Você acredita em mim ou não?

A garota pensa antes de responder, fazendo um sinal positivo
com a cabeça.

THEO (CONT’D)
Agora que concordamos, me mostre
uma das suas histórias.

Olívia se levanta, pega outra HQ do chão, e deita ao lado do 
amigo, que continua abraçado ao dinossauro de pelúcia. Os 
dois começam a ler juntos.

INT. CASA DOS TELEFONES - DIA71

Cecília liga para Francisco pelo telefone verde. Como o 
telefone fica em um ponto mais baixo da parede, ela precisa  
sentar no chão para fazer a ligação. Francisco só atende
depois da terceira tentativa.

CECILIA
Pai?
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FRANCISCO (V.O.)
Cecíl ia? Achei que já tinha
esquecido de mim.

O velho ri até começar a tossir.

CECILIA
Nunca, você sabe.

FRANCISCO (V.O.)
Como estão as coisas aí? O Samuel 
não parecia muito feliz quando me 
ligou.

CECILIA
Ele teve a coragem...

FRANCISCO (V.O.)
Querida, não se preocupe. Você sabe
que eu não dou a mínima para o que 
ele fala . Por sinal, ele fala
muito.

CECILIA
Olívia está bem, foi apenas um
susto.

FRANCISCO (V.O.)
Você me dava muitos desses quando 
era pequena.

Francisco tosse mais um pouco.

FRANCISCO (V.O.)
Mas você não é a sua mãe. E o 
Samuel não sou eu. Tome cuidado.

CECILIA
Ele não teria coragem de me afastar
dela.

FRANCISCO (V.O.)
Eu não estou preocupado com a 
coragem dele, Cecília. Estou
preocupado com a canalhice. 

Eles ficam em silêncio momentaneamente.

FRANCISCO (V.O.)
Ouça o seu pai , não dê a ele
motivos para estar certo sobre
você.
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Cecília olha para Bart, que faz um sinal de horas, apontando
com o dedo para o pulso. 

CECILIA
Eu preciso ir. Nos falamos amanhã.

Cecilia desliga o telefonema e anda até Bart.

CECILIA (CONT’D)
Obrigada por ficar de olho no 
horário por mim.

BART
Estou sempre ao seu dispor. Ninguém
nessa cidade usa tanto o telefone
quanto você.

Cecília ri e SAI acenando para Bart.

INT. BIBLIOTECA - DIA72

Cecília, Olívia e Theo ENTRAM na bilioteca. Enquanto Cecília 
se dirige até a bibliotecária, Theo puxa Olívia para as 
estantes do fundo, correndo. 

INT. BIBLIOTECA - MOMENTOS DEPOIS73

A bibliotecária está catalogando livros em fichas, quando 
Cecília a interrompe.

CECILIA
Você faz tudo a mão?

BIBLIOTECÁRIA
Existe outra forma?

Cecilia respira fundo.

CECILIA
Por acaso você teria mais algum
arquivo com notícias?

BIBLIOTECARIA
Temos vários. Aquelas eram as mais
recentes. Foi o que você pediu.

CECILIA
Posso olhar as mais antigas, então?

BIBLIOTECÁRIA
Nunca vou entender o fascínio das
pessoas pela leitura. 

(MORE)

74.



E daí se algo aconteceu na vida de 
outro alguém? A sua vida deveria
ser a única que importa para você.

CECILIA
Você não gosta de ler?

BIBLIOTECARIA
Eu gosto de organizar.

A bibliotecária se levanta e começa a andar. Cecília a segue.

INT. BIBLIOTECA - MOMENTOS DEPOIS74

Olívia senta no chão, perto de uma estante. Theo anda até
ela, com um livro nas mãos. Ele é todo feito com um papel
amarelado e velho. A capa é de um tipo de papel mais duro. 
Ela possui desenhos de várias criaturas diferentes. O nome do 
livro é “Veredos em Contos”. Embaixo da palavra contos há um
borrão. Theo passa o dedo nele.

THEO
Eu derramei água nele uma vez.

Theo começa a folhear as páginas. Olívia o observa até notar
o pássaro de três olhos desenhado em uma das folhas.

OLIVIA
Você acredita que esses bichos
existem?

THEO
Claro que sim. Eles existem há
muito tempo.

Olívia bate com o dedo no desenho.

OLIVIA
Eu já vi um desses.

Theo parece surpreso.

THEO
Jura?

OLIVIA
Sim. Já o vi algumas vezes. Mas 
quando contei para Cecília ela
achou que eu estava inventando.

THEO
Adultos não veem as mesmas coisas
que a gente.

BIBLIOTECÁRIA (CONT'D)
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Ele segura a mão de Olívia.

THEO (CONT’D)
Eu acredito em você.

OLIVIA
Ele tem uma história?

THEO
Sim, mas eu queria ler outro conto. 
O meu preferido.

Theo folheia o livro até chegar em um conto chamado “Os três
pássaros”.

THEO (CONT’D)
Você começa.

Olívia pega o livro nas mãos de Theo. 

OLIVIA
Era uma vez um reino próspero e 
feliz, protegido por um pássaro
mais antigo do que a própria terra. 
Ele era conhecido por ser o pai de 
todas as aves.

Theo aponta para a ilustração do pássaro com uma coroa na
cabeça.

OLIVIA (CONT’D)
Ele e o rei, um homem paciente e 
forte, tinham uma grande amizade
desde que o último salvara-lhe a 
vida. Como agradecimento, o pássaro
presenteara o amigo com um corvo
que vigiava o reino com seus olhos
negros e se tornara o símbolo do 
lugar.

Ela para a leitura e olha para Theo.

OLIVIA (CONT’D)
Um corvo!

THEO
Eu sabia que você ia gostar . 
Continue.

OLIVIA
Um dia, a rainha , que era uma
mulher amável e sábia , ficou
grávida. O bebê nasceu

(MORE)

76.



saudável, mas enquanto dava o seu
primeiro choro, a rainha faleceu.

De repente, Cecília aparece com uma pasta nas mãos.

CECILIA
Olívia, vamos.

OLIVIA
Mas a gente ainda não terminou...

CECILIA
Eu preciso ir.

THEO
Será que ela pode ir comigo na
colina então? A gente volta cedo
dessa vez.

OLIVIA
Por favor...

CECILIA
Ok. Antes de anoitecer. Mesmo que 
eu demore, me espere em casa.

Os dois confirmam com a cabeça, Cecília sai.

INT. DELEGACIA - DIA75

Cecília chega na delegacia, mas antes que ela possa chamar
pelo policial nota que Iolanda também está lá, em sua sala. 
Ela e Joaquim conversam, quase sussurando. Cecília tenta se 
aproximar passando pelas mesas vazias. 

Quando Cecília está próxima aos dois, o policial beija
Iolanda, que o afasta. Cecília sai da delegacia antes que os 
dois a vejam.

EXT. COLINA - DIA76

Theo e Olívia estão sentados no círculo das fadas. Olívia
está deitada, com a cabeça no colo de Theo, e o livro apoiado
nas pernas dobradas para cima. 

OLIVIA
Mesmo abalado com a morte da 
esposa, o rei conseguiu criar bem a 
sua filha , que se tornou uma
princesa doce, honesta e apaixonada
pelas aves do reino.

OLIVIA (CONT'D)
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Theo começa a ler, mexendo os braços, como quem tenta
dramatizar a passagem do livro.

THEO
A medida que os anos passavam, no 
entanto, o reino ia perdendo
aliados e terras , pois o rei 
permanecia em profunda tristeza. 
Foi assim que o grande pássaro, em 
uma de suas visitas ao amigo, lhe
deu uma ideia: se casar novamente. 
E muitos bailes aconteceram até o 
rei encon trar aquela que se 
tornaria a sua futura rainha. Ela
era a filha de um lorde que, além
de perder todas as suas riquezas, 
deixara a família para trás.

OLIVIA
Não entendo porque ele se casaria
novamente.

THEO
Nem todo mundo aguenta não ter com
quem conversar. 

OLIVIA
Você se sente assim, sozinho?

THEO
Desde que Luísa sumiu. Mas você
apareceu.

Olívia voltar a ler o livro, enquanto Theo passa a mão em sua 
cabeça.

INT. CASA DOS TELEFONES - DIA77

Cecília liga para Oscar, do telefone vermelho. Bart está
novamente batendo com um dos telefones no balcão.

CECILIA
Você precisa me ouvir , ela é a 
única suspeita do desaparecimento
da neta. E estava aos beijos com o 
único policial da cidade.

OSCAR
Você disse que tinha sido um beijo. 
Rápido.

Ele dá uma pausa.
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OSCAR (CONT’D)
Cecília, tudo isso parece muito
inte ress ante . Mas eu não te
suspendi para você continuar
trabalhando. Ou tentando trabalhar.

CECILIA
A garota ainda está desaparecida, 
eu sei que isso vai dar em alguma
coisa . Se você me deixar ir
oficialmente atrás dessa matéria...

OSCAR
Vo cê nã o de ve ri a es ta r ne m
brincando sobre ir atrás dessa
história. Esqueça. 

CECILIA
Oscar...

OSCAR
Não se preocupe. Você continua 
sendo a melhor jornalista que 
tivemos em anos. Agora se permita
focar em Olívia.

CECILIA
Se eu sou a melhor jornalista então
você deveria me ouvir.

Uma voz feminina começa a chamar Oscar, ao fundo do 
telefonema, falando sobre uma matéria urgente.

OSCAR
Eu tenho que ir. Me escute, deixe  
isso para lá. Nem tudo é notícia. 

Ele bate o telefone na cara de Cecília, ao mesmo tempo em que 
o telefone na mão de Bart escorrega e cai no chão.

EXT. COLINA - DIA78

Iolanda sobe a colina e vê Theo e Olívia lendo.

IOLANDA
Luísa adorava esse livro.

Olívia para de ler e muda de posição, sentando ao lado do 
garoto.

THEO
Eu lembro.
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IOLANDA
Não sabia que você ainda lia essas
histórias.

THEO
Elas são as minhas favoritas.

OLÍVIA
Você já leu outras?

O menino dá de ombros. Iolanda ri.

OLIVIA
Iolanda, o que aconteceu com ela? 
Com a sua neta.

Iolanda suspira, se aproxima das crianças e senta no tronco
de árvore.

IOLANDA
Er a me u an iv e rs á ri o no dia 
seguinte. E Luísa adorava, adora, 
dar presentes.

Ela pega o livro nas mãos da menina.

IOLANDA (CONT’D)
Esse foi um dos muitos presentes
que fizemos juntas. Ela desenhava e 
eu escrevia.

OLIVIA
Isso foi um presente?

IOLANDA
Sim, para o meu marido. Ele vivia
contando histórias desse lugar para 
Luísa. Um dia ela as devolveu para 
ele.

Iolanda devolve o livro para Olívia.

IOLANDA (CONT’D)
Eu pedi que ela fosse buscar
algumas plantas para mim. Era a 
única coisa que eu queria de 
presente. Mas ela demorou de 
voltar, e quando eu fui procurá-
la...

THEO
Foi quando você encontrou o pedaço
do casaco?
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IOLANDA
Sim. Em meio às mandrágoras. 

OLIVIA
Como você sabia que era dela?

IOLANDA
Eu a vi usando aquela peça de roupa
por anos, quase todos os dias. 

THEO
Era impossível conhecer Luísa e não
conhecer aquele casaco vermelho.

Theo e Iolanda sorriem.

OLIVIA
Você ainda tem ele?

IOLANDA
O pedaço?

OLIVIA
Sim.

IOLANDA
Muito bem guardado.

Iolanda leva a mão ao peito.

EXT. CASA DOS TELEFONES - DIA79

Ao SAIR da casa dos telefones, Cecília nota Olívia se 
despedindo de Iolanda, ao longe. Quando a velha vai embora, 
ela se aproxima da filha.

CECILIA
O que você estava fazendo com
aquela mulher?

Olívia não responde.

CECILIA (CONT’D)
Eu já te disse que não quero você
perto dela.

OLIVIA
Ela não é culpada.

CECILIA
Você não sabe.
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OLIVIA
Você também não.

Cecilia aponta o caminho para casa, estendendo o braço
esquerdo.

CECILIA
Vamos.

Olívia começa a andar.

OLIVIA
A c h e i q u e  a  v e r d a d e f o s s e
importante para você.

CECILIA
Olívia, outro dia você podia jurar
que tinha visto um pássaro com três
olhos.

OLIVIA
O que isso tem a ver com...

CECILIA
Você não consegue separar o que é 
fantasia do que é real. Acha mesmo
que sabe identificar se o que essa
mulher diz é verdade ou não?

Olívia continua andando, sem responder.

CECILIA (CONT’D)
Talvez seu pai esteja certo sobre
as suas revistas...

Olívia começa a correr, se afastando da mãe.

INT. CASA DE NOAH - DIA80

Theo ENTRA em casa e vê Noah em frente a um ármario, de 
costas para ele. Quando Noah se vira, Theo nota o casaco
vermelho, rasgado, em suas mãos. Noah toma um susto ao ver o 
menino e afasta o moletom de perto do seu nariz. Theo olha
para a roupa e de volta para Noah.

INT. QUARTO DA CABANA - NOITE81

Olívia está deitada na cama , usando o dinossauro de 
travesseiro, enquanto folheia o livro. Cecília abre a porta.

CECILIA
Esse é o do Theo?
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OLIVIA
Sim.

CECILIA
Sobre o que é?

Olivía mostra a capa, sem dizer nada. Cecília ENTRA no quarto 
e senta na cama.

CECILIA (CONT’D)
Desculpe. 

Olívia não tira os olhos do livro. Cecília se levanta, mas 
olha para a filha.

CECILIA (CONT’D)
O que acha de irmos na sorveteria 
amanhã? Podemos chamar o Theo para 
ir conosco.

OLIVIA
Tudo bem , mas eu vou só pelo
sorvete. Me comprar com comida não
vai funcionar dessa vez.

Cecília tenta passar uma mão na cabeça de Olívia, mas a 
menina desvia. Ela sai do quarto. Olívia continua lendo.

EXT. CASA DE NOAH - DIA82

Cecília bate na porta da casa de Noah. Não há ninguém nas
ruas. As portas das casas estão abertas, ao contrário de suas
janelas. Depois de um tempo, Noah atende.

NOAH
Olá!

Ele lhes dá um sorriso falso.

NOAH (CONT’D)
O que trás vocês à minha casa?

OLIVIA
Theo. Ele está ai?

NOAH
Não.

O homem para de sorrir.

NOAH (CONT’D)
Quando eu acordei ele já tinha
saído. 
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CECILIA
Talvez ele tenha ido para a igreja.

Noah olha para trás e pega algo.

NOAH
Não, as chaves estão aqui.

Ele balança o molho de chaves.

OLIVIA
Eu acho que eu sei onde ele pode
estar.

Olívia vai embora, sem esperar pela mãe.

CECILIA
Obrigada. Com licença.

Cecília a segue.

EXT. COLINA - DIA83

Olívia espera no topo da colina, enquanto Cecília a sobe.

CECILIA
Era aqui que vocês costumavam vir 
quando me pediam para saírem
juntos?

OLIVIA
Sim, mas ele não está aqui em cima.

Cecília para de andar.

CECILIA
Podemos ir, então?

OLIVIA
A vista é bonita daqui.

CECILIA
Bonita?

OLIVIA
Eu gosto das casas coloridas.

Cecília continua parada, agora olhando para o começo da 
floresta.

OLIVIA (CONT’D)
Vamos. Você costumava ser mais
rápida antigamente. 
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Olívia agacha para remover uma flor do círculo das fadas.

OLIVIA (CONT’D)
Por acaso é a velhice chegando?

Ela então começa a descer a colina em direção à mãe. Mas 
antes que possa olhar para o mesmo lugar que Cecília, esta
lhe abraça e cobre seus olhos.

OLIVIA (CONT’D)
O que é? O que é?

Olívia se debate, rindo. Mas Cecília continua segurando-a com
força.

OLIVIA (CONT’D)
Me deixe ver!

A menina consegue se soltar dos braços da mãe, e ao olhar
para baixo começa a gritar.

CORTA PARA:

INT. CASA DE IOLANDA - DIA84

Ao ser removida da terra a mandrágora grita. Iolanda, com as 
bolas de algodão no ouvido, a coloca em um prato e corta-lhe
a cabeça fora. Joaquim, despreparado, continua tapando as 
orelhas com a mão, apoiado no braço da poltrona, quase
caindo.

JOAQUIM
Você devia ter avisado!

Iolanda solta uma risada.

IOLANDA
Não é a sua primeira vez.

Enquanto corta a raiz da mandrágora em pedaços, ela olha para 
ele.

IOLANDA (CONT’D)
A c h e i q u e  v o c ê f o s s e m a i s
experiente.

JOAQUIM
Agora sirvo de piada?

IOLANDA
Ora, não é o seu dever servir?
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Joaquim anda até Iolanda, que ao ver a tentativa de 
aproximação, aponta a faca para ele.

IOLANDA (CONT’D)
Ou pelo menos era o que achava até
Luísa desaparecer.

Ela volta a cortar a raíz, de cabeça baixa.

JOAQUIM
Ainda com isso?

IOLANDA
Ainda?

Iolanda enfia a faca na tábua de madeira.

IOLANDA (CONT’D)
“Isso” é algo que eu nunca vou
esquecer.

JOAQUIM
Iolanda...

IOLANDA
Vá embora antes que eu te confunda
com uma dessas plantas.

Joaquim suspira e se vira para ir embora.

IOLANDA (CONT’D)
E lembre de bater a porta.

Ele passa pela porta e a fecha.

EXT. COLINA - DIA85

Cecília está chegando à base da colina, com Olívia chorando
em seu colo, quando Joaquim as vê. Ele apressa o passo na
direção das duas, ao ouvir o choro de Olívia.

JOAQUIM
O que aconteceu?

Cecília não diminui o passo.

CECILIA
Vá até a floresta.

JOAQUIM
Está tudo bem?

Ela para de andar.
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CECILIA
A n d e r á p i d o a n t e s  q u e  e l e
desapareça também.

Olívia agarra o pescoço da mãe com mais força. Cecília beija
sua cabeça e então suspira, deixando as lágrimas caírem.

CECILIA (CONT’D)
Pare de me olhar . Faça o seu
trabalho dessa vez.

Ela volta a andar, enquanto Joaquim corre em direção à 
floresta.

INT. IGREJINHA - NOITE 86

A igreja está lotada, há pessoas sentadas e em pé, e todos 
têm os olhos fixos em Noah.

NOAH
A i n d a n ã o a c r e d i t o n o q ue  
aconteceu, pois meu neto não
merecia o destino que teve.

Ele soluça.

NOAH (CONT’D)
Mas eu não poderia deixar de falar
com vocês , que tão veemente o 
acompanhavam servir ao nosso Deus.

Ele suspende os braços para os céus.

NOAH (CONT’D)
Mas a verdade virá à tona, tenho
certeza! Pois é ela e apenas ela
que salva as nossas almas!

Alguém na multidão grita.

PESSOA
Foi o lobo!

Noah abaixa as mãos e olha para o público.

NOAH
Se realmente foi esse monstro
que...

Ele faz uma pausa. A pessoa volta a gritar.

PESSOA
Temos que matar o lobo!
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A multidão aplaude.

NOAH
Não! Não se arrisquem. Não posso
permitir que isso se repita. Fiquem
em casa, não saiam mais à noite. Eu
mudarei o horário dos nossos
encontros.

Noah começa então a andar em direção ao povo, segurando e 
apertando as mãos que lhe tocam.

NOAH (CONT’D)
Se protejam, como eu não pude
proteger meu querido neto.

Joaquim, encostado em uma das colunas da igreja, dá as costas
e SAI, desaparecendo entre as pessoas.

INT. QUARTO DA CABANA - DIA87

Olívia está dormindo no quarto quando Cecília ENTRA e senta
na cama. Vestida de preto, ela começa a acariciar a cabeça da 
filha. Olívia abre os olhos.

CECILIA
Tem certeza que quer ficar?

Olívia afirma com a cabeça, e vira para o outro lado, se 
cobrindo completamente com o lençol . Cecília pega o 
dinossauro de pelúcia, caído no chão, e o aperta.

INT. CASA DE IOLANDA - DIA88

Iolanda coloca um porta retrato com uma foto de Theo em 
frente à escultura da mulher correndo do pássaro com as asas
abertas. Chorando, ela acende as velas ao redor do altar, 
ornamentado com pedras pretas e brancas, uma por uma.

INT. CABANA - NOITE89

MONTAGEM

- Cecília mexendo nas notícias e fazendo anotações.

- Olívia dormindo, se mexendo na cama.

- Cecília tomando café, lendo as notícias.

- Olívia deitada na cama olhando para o teto, abraçando o 
dinossauro.
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- Cecília fazendo café, os papéis espalhados na mesa.

- Olívia sentada na cadeira, quieta, olhando para o nada. 
Cecília batendo a caneta na mesa, olhando para os papéis.

- Olívia dormindo no sofá. Cecília pega uma bolsa e SAI pela
porta.

INT. CASA DOS TELEFONES - DIA90

Cecília está parada em frente ao telefone vermelho sem usá-
lo. Ela encara a parede, enquanto Bart se aproxima.

BART
Precisa de ajuda hoje?

Cecília ri, sem graça. E então balança a cabeça, negando.

CECILIA
Não sei o que eu preciso.

BART
Quando descobrir, me avise.

Ele dá dois tapinhas no ombro de Cecília, antes de voltar
para o balcão. Cecília disca o número de Samuel.

INT. CASA DOS TELEFONES - MOMENTOS DEPOIS91

Cecília arranha o jeans com a unha do indicador, enquanto
ouve Samuel falar.

SAMUEL
Eu te avisei, Cecília. Essa viagem
é um desastre.

Ela continua em silêncio.

SAMUEL (CONT’D)
Primeiro ela some, agora isso? Um
menino morre? O que você estava
fazendo esse tempo todo? Qual a 
dificuldade em prestar atenção na
sua própria filha?

CECILIA
Não é culpa minha que...

SAMUEL
Eu vou levá-la embora. 

Os dois ficam em silêncio por um tempo.
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SAMUEL (CONT’D)
Eu sei que você queria provar a si 
mesma que pode ser mãe, mas a custa
do que? Olívia é mais importante do 
que...

CECILIA
Ela não quer ir embora.

SAMUEL
Ela não tem opção.

Samuel desliga sem dar tchau. Cecília bate o telefone com
força no gancho.

INT. SALA DA CABANA - NOITE92

Cecília chega em casa e Olívia está dormindo no sofá. Ela
senta no chão em frente à filha e faz carinho em sua orelha. 

CECILIA
Olívia.

A menina continua dormindo.

CECILIA (CONT’D)
Olívia.

Olívia tenta colocar uma das almofadas no rosto, mas Cecília 
segura o braço da filha.

CECILIA (CONT’D)
Você tem que acordar.

OLIVIA
Para que?

Ela continua de olhos fechados.

CECILIA
Seu pai vem te buscar.

Olívia abre os olhos e se senta em um pulo.

OLIVIA
Eu não vou embora.

CECILIA
Eu tentei dizer que você não queria
ir...

OLIVIA
Tentou? Você sempre tenta não é?
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CECILIA
Olívia...

OLIVIA
Você é a minha mãe. Se você não
quiser que eu vá, eu posso ficar.

Cecília suspira.

OLIVIA (CONT’D)
Você quer que eu vá?

CECILIA
Não.

Olívia olha para o lado, apertando uma das almofadas com a 
mão.

OLIVIA
Você disse isso a ele?

Ela olha para a mãe, que não responde.

OLIVIA (CONT’D)
Eu sabia.

Olívia se levanta e corre para o quarto, batendo a porta. 
Cecília chuta o sofá, ainda sentada no chão.

EXT. CASA DE IOLANDA - DIA93

Cecília bate na porta da casa de Iolanda. Ela está prestes a 
ir embora quando Iolanda abre a porta. Ao ver quem está
parada lá, ela tenta bater a porta, mas Cecília a segura com
o pé.

CECILIA
Eu não estou aqui para fazer
perguntas.

Iolanda continua tentando fechar a porta.

CECILIA (CONT’D)
Olívia está mal.

Cecília começa a chorar. Iolanda a encara.

CECILIA (CONT’D)
Ela não come, não sai de casa. 
Dorme o tempo inteiro. Eu não sei o 
que fazer.

A velha abre a porta.
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IOLANDA
Entre.

INT. QUARTO DA CABANA - DIA94

Olívia acorda e sai do quarto, mas a casa está vazia. Ela
volta para o cômodo, pega o livro de contos e começa a 
folhear as suas páginas. As lágrimas começam a correr do seu
rosto para as folhas, borrando a tinta colorida dos desenhos.

Após chorar por um tempo, Olívia levanta, troca de roupa e 
SAI de casa com o livro na mão.

INT. CASA DE IOLANDA - DIA95

Cecília está sentada na poltrona, afundando em sua almofada
macia demais. Iolanda continua em pé, de costas para o altar, 
que não está mais coberto. Ambas as velas - de Luísa e Theo - 
estão acesas. O caldeirão está fervendo novamente.

CECILIA
Ela nunca lidou com algo assim. Ver
o corpo dele...

IOLANDA
Eu fiquei do mesmo jeito quando 
Luísa desapareceu. Vai demorar, mas 
ela vai se sentir melhor depois de 
um tempo.

CECILIA
Eu não sei...

Iolanda se vira para o altar das crianças, e ajeita as coisas
em cima da mesa.

IOLANDA
Olívia é uma menina forte. Ela vai
superar isso.

CECILIA
Me desculpe.

Iolanda joga algumas ervas no caldeirão e o mexe com uma
colher de madeira.

CECILIA (CONT’D)
Eu sei que você não é culpada pelo
que aconteceu com sua neta.

IOLANDA
Como você sabe?
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CECILIA
Depois de ver o que aconteceu com
Theo, não acho que você seria capaz
de algo assim.

Iolanda fica calada, Cecília levanta, enxugando as lágrimas, 
para ir embora.

EXT. CASA DE NOAH - DIA96

Olívia está na frente da casa de Noah. A rua está vazia. Ela
bate na porta, mas ninguém atende. Olívia insiste, batendo na
porta, cada vez com mais força. Depois de um tempo, ela senta
no chão, encostada na porta, em lágrimas.

Olívia enxuga as lágrimas em sua roupa, e olha para frente. 
Noah está andando do outro lado da rua. Ela levanta e vai até
ele.

OLIVIA
Noah?

O homem não a ouve e continua andando. Olívia nota um casaco
vermelho em sua mão. Ela começa a seguí-lo.

INT. CASA DE IOLANDA - MOMENTOS DEPOIS97

Cecília está prestes a abrir a porta da casa, quando Iolanda 
tira a foto de Luísa da mesa, ela está dobrada, mostrando
apenas um lado da fotografia.

IOLANDA
Você estava certa. A culpa é minha.

Cecília se vira para ela.

IOLANDA (CONT’D)
Eu devia saber que ia acontecer. 
Cedo ou tarde. Mas ela gostava
tanto dele que eu não percebi.

CECILIA
Do que você está falando?

Iolanda desdobra a foto, mostrando Noah abraçando Luísa.

IOLANDA
N ó s b r i g a m o s a n t e s  d e l a
desaparecer. Ela passava muito
tempo na igreja e não dava mais
atenção ao que eu vinha ensinando.

93.



Iolanda entrega a foto para Cecília.

IOLANDA (CONT’D)
Eu a obriguei a ir para a floresta 
aquela noite. Para buscar algumas
plantas. Para estudá-las.

Iolanda encara Cecília, e começa a chorar.

IOLANDA (CONT’D)
Mas não sei como ele descobriu.

CECILIA
Você acha que foi Noah? 

IOLANDA
No começo ele era muito carinhoso
com ela, que nunca conheceu o pai. 
Achei que seria uma boa influência. 
Mas depois de um tempo ele estava
sempre por perto. Era tão estranho. 
Tão... exagerado.

CECILIA
Se foi realmente ele, Theo não
saberia?

IOLANDA
Ele pode ter demorado de perceber
ou entender. Crianças não processam
as coisas da mesma forma que nós. 

Cecília encara a foto.

CECILIA
Você acha que foi por isso que...?

Iolanda dá de ombros, e coloca as mãos no rosto, em prantos.

INT. IGREJINHA - DIA98

Olívia segue Noah até a igreja. Ela hesita antes de ENTRAR. 
Quando o faz, o local está vazio. Olívia vai até os fundos, 
procurando pelo homem.

OLIVIA
Noah?

Olívia ouve um barulho e se vira. Quando ela olha para trás, 
recebe uma pancada na cabeça.
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INT. CASA DE IOLANDA - MOMENTOS DEPOIS99

Cecília segura Iolanda pelo braço, e a ajuda a sentar em uma
das cadeiras.

CECILIA
Quer uma água?

IOLANDA
Tem chá na cozinha.

Cecília vai até a cozinha e volta com duas xícaras cheias. 
Ela entrega uma para Iolanda e volta a se sentar na poltrona, 
afundando novamente na almofadada.

CECILIA
Não há nenhuma prova contra ele?

IOLANDA
Provas?

Iolanda ri, sem achar graça.

IOLANDA (CONT’D)
Não é difícil de notar que não
somos fãs de tecnologia nesse
lugar.

CECILIA
Ninguém viu nada?

IOLANDA
Que tivessem visto. Ninguém falaria
nada. Ainda mais contra o padre da 
cidade.

Elas ficam em silêncio, bebendo o chá. Cecília se levanta e 
vai até o altar, observando as coisas em cima da mesa. Ela
segura a estátua do pássaro de três olhos.

CECILIA
Inusitado. Olívia me disse ter
visto um pássaro assim, uma vez.

Iolanda olha para o que está na mão de Cecília.

IOLANDA
Eles tem uma boa fama por aqui.

CECILIA
Você não quer me dizer que eles
existem?
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IOLANDA
Eles são conhecidos por trazer de 
volta algo que a pessoa queira
muito.

CECILIA
E você pediu por Luísa?

Cecília olha para Iolanda, que encara a xícara de chá vazia.

CORTA PARA:

INT. IGREJINHA - DIA100

Noah abre uma porta - no chão do fundo da igreja - e desce
uma escada, carregando Olívia desacordada.

Ele ENTRA em um cômodo escuro, iluminado apenas pela luz que 
vem da porta aberta. Luísa está lá, sentada no chão, com as 
roupas rasgadas, desenhando com um giz de cera quebrado em um
papel sujo.

Ela olha para cima, tapando a luz com a mão e toma um susto
ao ver Noah carregando Olívia.

O homem coloca Olívia no chão, olha para Luísa e SAI, 
fechando a porta. O local volta a ficar escuro.

INT. CASA DOS TELEFONES - DIA101

Bart vê Cecília andando na rua através da janela e a chama. 
Cecília entra na loja.

BART
Duas pessoas ligaram para você.

CECILIA
Você tem os números?

Bart faz um sinal de “venha” com a mão, enquanto anda até o 
balcão. Cecília o segue.

INT. CASA DOS TELEFONES - MOMENTOS DEPOIS102

Bart está com um caderno aberto, procurando onde anotou os 
números. Cecília aguarda do outro lado da mesa. De repente, 
ele aponta para um ponto do caderno.

BART
Aqui, aqui.
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Ele vira o livro para Cecília, que analisa o número.

CECILIA
Hoje?

BART
Sim, e parecia urgente.

INT. IGREJINHA - DIA103

Olívia acorda no porão da igrejinha. Luísa a observa de 
longe, assustada. Olívia tentar olhar em volta, mas o lugar
está escuro.

OLIVIA
Que lugar é esse?

Luísa dá de ombros e volta a desenhar no chão. Olívia a 
encara.

OLIVIA (CONT’D)
Luísa.

Luísa a encara.

LUISA
Quem é você?

OLIVIA
Olívia. Eu sou amiga do Theo.

LUISA
Como ele está?

Olívia olha para o lado, sem contar a verdade.

LUISA (CONT’D)
Não deve ser pior do que isso.

Luísa abre os braços, mostrando o quarto vazio.

OLIVIA
Como você veio parar aqui?

LUISA
Da mesma forma que você. Noah.

OLIVIA
Theo não sabia?

LUISA
Como ele ia saber? Você por acaso
sabe onde a gente está?
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As duas ficam em silêncio por um tempo. Olívia se levanta e 
começa a procurar uma saída.

LUISA (CONT’D)
A única forma de sair e entrar é 
por aquela porta.

Luísa aponta para a porta no teto.

LUISA (CONT’D)
Que fica trancada. Até ele voltar.

Olívia olha para a porta fechada, acima da sua cabeça.

INT. CASA DOS TELEFONES - DIA104

Cecília está com o telefone vermelho no ouvido.

SAMUEL (V.O.)
Cecília? 

CECILIA
Samuel?

SAMUEL (V.O.)
Eu não vou poder buscar Olívia
hoje.

CECILIA
Tudo bem, ela não quer ir.

Ela faz uma pausa.

CECILIA (CONT’D)
E eu também não quero que ela vá.

SAMUEL (V.O.)
Cecília, acho melhor conversarmos
sobre isso depois.

CECILIA
Por que? Está tudo bem?

Samuel fica em silêncio. Cecília olha para o número anotado
no caderno de Bart.

CECILIA (CONT’D)
Por que você está com o celular do 
papai?
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SAMUEL (V.O.)
Ele teve uma complicação. Viemos
para o hospital.

CECILIA
Hospital? Como ele está ? O que 
aconteceu?

SAMUEL (V.O.)
Não se preocupe. O quadro dele 
voltou a ficar estável. Vou passar
a noite aqui. Quando eu chegar para 
buscar Olívia te dou os detalhes.

CECILIA
Ac ho me lh o r vo lt a rm o s . Vo u
conversar com Olívia.

SAMUEL (V.O.)
Durma aí e venha pela manhã, não é 
nada urgente. Está tudo bem com
ele.

CECILIA
Samuel.

SAMUEL (V.O.)
Sim?

CECILIA
Obrigada.

Samuel desliga sem responder.

INT. CABANA - NOITE105

Cecília chega em casa.

CECILIA
Filha?

Não há resposta.

CECILIA (CONT’D)
Olívia?

Cecília procura, mas não encontra Olívia em nenhum lugar.
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INT. DELEGACIA - NOITE106

Cecília espera em pé, na delegacia vazia, até que Joaquim 
aparece. Antes que o homem possa dizer qualquer coisa, ela
segura o seu braço.

CECILIA
Eu preciso da sua ajuda.

Joaquim olha para a mão em seu braço.

CECILIA (CONT’D)
Olívia desapareceu.

JOAQUIM
Ela não está em casa?

CECILIA
Não.

JOAQUIM
Tem algum lugar que ela possa ter
ido, sem você?

Cecília para por um momento, e pensa, soltando o braço do 
policial.

CECILIA
A colina. Ela costumava ir lá com
Theo. 

JOAQUIM
Mais algum lugar?

CECILIA
A casa de Iolanda. Só. Ela não
gostava muito daqui.

JOAQUIM
Vá encontrar com Iolanda. Eu
procuro na colina.

Cecília começa a sair da delegacia, quando o policial segura
seu braço.

JOAQUIM (CONT’D)
Me espere lá. Vou checar na
floresta também.

Cecília faz que sim com a cabeça e SAI. Joaquim tira a 
carteira do bolso e olha para uma foto pequena de Luísa, 
guardada dentro dela.
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INT. IGREJINHA - NOITE107

Luísa continua sentada no chão, quando Olívia se aproxima
dela.

OLIVIA
O que você está fazendo?

LUISA
Desenhando.

A menina tira o dedo do chão e mostra o desenho no papel, 
para Olívia. Luísa desenhou um corvo.

OLIVIA
Você desenha muito bem.

LUISA
Eu desenhava melhor no papel.

OLIVIA
Eu sei.

Luísa olha para ela. Olívia senta ao seu lado.

OLIVIA (CONT’D)
Eu vi o livro.

Luísa sorri.

LUISA
Theo ainda o tem?

OLIVIA
Ele fica na biblioteca agora. Mas 
Theo pega ele emprestado sempre que 
pode.

LUISA
Você leu tudo?

OLIVIA
Não. Só uma parte da história...

LUISA
...favorita do Theo.

OLIVIA
Sim, como...?

LUISA
Era a que ele mostrava para todo
mundo que perguntava sobre o livro.
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Olívia ri.

LUISA (CONT’D)
Não foram muitas pessoas.

OLIVIA
Eu queria ter terminado a história. 
Estava comigo antes de eu vir parar
aqui.

LUISA
Por que você estava andando com
ele?

OLIVIA
Eu pensei em devolver...

LUISA
Bom, não tem problema. Eu sei as 
histórias de cabeça. Em qual parte 
você parou?

OLIVIA
No dia do casamento.

Luísa começa a contar a história, enquanto Olívia faz
desenhos com o giz e o papel sujo.

INT. CASA DE IOLANDA - TARDE108

Cecília está sentada na poltrona, afundando na almofada, com
o rosto inchado de chorar. Iolanda a entrega uma xícara de 
chá. 

IOLANDA
Nós vamos encontrá-la, querida.

Cecília pega a xícara, sem responder. Batem na porta. Iolanda 
a abre e deixa Joaquim ENTRAR. Cecília se levanta e o encara, 
sem dizer nada.

JOAQUIM
Ela não está em lugar nenhum.

IOLANDA
Você procurou na floresta?

JOAQUIM
Na coli na, na florest a, nos 
arredores. Ela sumiu.

Cecília senta na poltrona novamente e volta a chorar.
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INT. IGREJINHA - TARDE109

LUISA
E no dia do casamento, a princesa, 
antes cons ider ada bond osa e 
honesta, estava dormindo em sua 
cama, porque o rei não acreditava
mais nela. E o pai de todas as aves
diz...

Luísa faz uma voz grossa.

LUISA (CONT’D)
Não vai descer, princesa?

Ela volta a fazer uma voz normal.

LUISA (CONT’D)
Mas a princesa explica que o seu
pai não a quer lá.

OLIVIA
Eu não entendo porque um pai não
acreditaria em um filho.

LUISA
Mas é o que o pássaro diz para a 
princesa, que ela deveria descer. E 
ela pergunta o porquê.

OLIVIA
E o que ele diz?

Luisa volta a fazer a voz grossa.

LUISA
Os hone stos não tem medo da 
verdade.

Olívia ri e olha para o novo desenho que Luísa está fazendo. 
Uma princesa dorme em sua cama, rodeada por travesseiros.

INT. IGREJINHA - NOITE110

De repente, Noah abre a porta e entrega uma bandeja cheia de 
comida para as duas. As meninas ficam em silêncio. Quando ele
sai, Olívia se levanta para pegar a comida, mas Luísa segura
a sua perna.

LUISA
Ele costuma botar sonífero na
comida.
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OLIVIA
Para que?

Luísa olha para o lado.

LUISA
Não importa. Não coma, é melhor
esperarmos até ele voltar.

EXT. CASA DE IOLANDA - NOITE111

Iolanda e Joaquim estão na varanda da casa de Iolanda, 
enquanto Cecília dorme no sofá.

IOLANDA
O que mais você pode fazer?

JOAQUIM
Eu já rodei todos os locais que ela
sugeriu.

IOLANDA
Então procure em outros lugares.

JOAQUIM
Não é a primeira vez que essa
garota some, você sabe disso.

Joaquim encara o horizonte.

JOAQUIM (CONT’D)
Ela vai voltar.

Iolanda fica em silêncio. 

JOAQUIM (CONT’D)
A situação é diferente dessa vez.

Iolanda acende algumas velas que estão apoiadas na cerca da 
varanda.

IOLANDA
Não é tão diferente assim. Você
continua parado na minha porta.

Ela SAI da varanda e o deixa do lado de fora.

EXT. IGREJINHA - NOITE112

Noah abre a porta do porão, e ENTRA com uma lanterna ligada. 
As meninas estão sentadas, lado a lado. A bandeja de comida
está intacta.
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NOAH
Sem fome essa noite?

Olívia e Luísa não respondem.

NOAH (CONT’D)
Que pena . Achei que íamos nos 
divertir hoje.

Ele para de andar e olha para as duas.

NOAH (CONT’D)
Uma das duas será, então.

Ele tira uma moeda do bolso.

NOAH (CONT’D)
Cara ou coroa?

As duas continuam em silêncio, de mãos dadas. Noah aponta
para Luísa.

NOAH (CONT’D)
Cara.

E então para Olívia.

NOAH (CONT’D)
Coroa.

Noah joga a moeda no ar e a agarra com a mão. Ele olha para o 
resultado e sorri.

EXT. CASA DE IOLANDA - NOITE113

Iolanda aparece com uma bebida para Joaquim, que ainda está
em pé na varanda. Ele pega o copo e bebe um pequeno gole.

JOAQUIM
Achei que a punição por não fazer
nada seria pior.

Ela encara o horizonte e respira fundo.

IOLANDA
Poucas coisas me irritam nessa
cidade como a capacidade das
pessoas de serem cegadas pela
própria fé.

Joaquim não responde.
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IOLANDA (CONT’D)
As coisas seriam mais fáceis se ele
não tivesse protetores.

JOAQUIM
O que você quer dizer?

Ela olha para o amigo.

IOLANDA
Você sabe o que eu quero dizer.

JOAQUIM
Qual seria a diferença?

IOLANDA
Seria mais fácil. Para você fazer o 
que você tem que fazer.

JOAQUIM
Supondo que eu faça. Isso não vai
trazer as garotas de volta.

Iolanda toma o copo da mão dele, e bebe tudo de um gole só.

IOLANDA
Mas impediria que novas garotas
sumissem. E sabe-se lá mais o que.

JOAQUIM
Não sei se eu concordo com isso.

IOLANDA
E as meninas? Você acha que elas
concordariam?

Joaquim não responde.

IOLANDA (CONT’D)
Faça o que você tem que fazer.

INT. IGREJINHA - NOITE114

Noah anda até Olívia e tenta levantá-la no colo, mas a menina
o empurra. 

NOAH
Só quero dar um passeio com você.

Ele segura Olívia pelo braço e a coloca sobre o ombro. Olívia
se debate, sem conseguir se soltar. Luísa se levanta e tenta
tirar Olívia dos ombros de Noah, sem sucesso.  
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Quando ele começa a subir as escadas, Luísa começa a puxar a 
chave do seu bolso. Ele segura a chave, tentando manter o 
equilíbrio na subida da escada. 

Olívia continua se debatendo. Luísa puxa o pé de Noah. Ele
perde o equilíbrio e cai, junto com Olívia. Luísa tenta subir
as escadas, mas Noah a impede, puxando-a pelas pernas. 

Luísa começa a chutá-lo e empurrá-lo, enquanto Olívia se 
levanta, e sobe as escadas, com o tornozelo machucado. Noah 
deixa Luísa de lado e corre atrás de Olívia, esquecendo as 
chaves para trás.

EXT. CASA DE NOAH - NOITE115

Joaquim bate na porta da casa de Noah algumas vezes, mas 
ninguém atende. Ele olha em volta, não vê ninguém e chuta a 
porta, abrindo-a. Joaquim entra na casa e procura por Noah, 
mas o lugar está vazio. Ao sair, se bate com Luísa, que 
estava correndo pela rua com um vestido branco, agora cinza, 
sujo de poeira e sangue. Joaquim a segura pelos ombros e a 
abraça.

JOAQUIM
Luísa.

Ele respira fundo, mas a menina o empurra.

LUISA
Você precisa vir comigo.

Ela olha nos olhos de Joaquim.

LUISA (CONT’D)
Ele está com Olívia.

EXT. COLINA - NOITE116

Olívia está no topo da colina correndo em direção à floresta, 
mas tropeça e sai rolando colina abaixo. Noah continua 
correndo atrás dela. Quando ele consegue alcançá-la, Olívia
tenta rastejar pelo chão. Noah a segura pelo pé, para puxá-
la. Olívia nota as folhas de mandrágora ao seu lado e as 
segura. Quando Noah a puxa, ela arranca a planta do solo.

INT. CASA DE IOLANDA - NOITE117

Iolanda está sentada em frente ao altar, dentro de casa, 
rezando, quando o pássaro de três olhos se bate contra a 
janela.  
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Iolanda se dirige até o animal, que está do outro lado do 
vidro. Quando ela abre a janela, ouve um grito. Cecília 
acorda. Elas se olham e saem da casa correndo.

EXT. COLINA - NOITE118

Noah tapa os ouvidos, e Olívia, mesmo desnorteada com a 
gritaria, consegue levantar. Mas não consegue correr por
causa do seu tornozelo. Noah se levanta, tapando os ouvidos e 
pisa na mandrágora, que para de gritar.

Ele volta a puxar Olívia que tenta empurrá-lo. De repente, a 
Luísa e Joaquim aparecem ao longe. 

LUISA
Olívia! Olívia!

Olívia olha para Luísa, ainda lutando com Noah. Luísa joga as 
chaves para Olívia, que corre para segurá-las. Olívia tropeça
novamente, mas alcança as chaves. Ela olha para a pedra ao
seu lado.

CORTA PARA:

EXT. COLINA - NOITE119

MONTAGE

- Iolanda e Cecília correm em direção à colina.

- Noah tenta alcançar Olívia.

- Luísa gritando do topo da colina.

- Cecília vendo Noah correr em direção à Olívia.

- Noah alcança o pé de Olívia novamente.

- Olívia esticando o braço e batendo as chaves três vezes na
pedra.

- Um pássaro gigante, de penas escuras, com bico e garras de 
metal, aparece no céu. Ele voa batendo o bico, fazendo sons 
metálicos como a chave, em direção a Noah.

INT. IGREJINHA - DIA120

Olívia e Luísa estão sentadas no chão do porão. Luísa desenha 
um pássaro voando em direção a uma mulher.
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LUISA
E então você sabe o que acontece?

Olívia nega com a cabeça.

LUISA (CONT’D)
Ele voa até ela...

Luísa faz garras com as mãos e pula em Olívia.

LUISA (CONT’D)
E a transforma em pedaços!

Luísa aperta Olívia com as mãos várias vezes. As duas riem.

FADE OUT:

FIM121
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